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Andelsboligforenmgen Omegap arken

Referat fra 29. ordinzBre generalforsamling 16.03 2022 klokken 1 6:30

Ellen Nielsen, fomand, bed velkommen, Og der blev budt velkommen til Birger Hansen, SOm har

OVertaget hus, nr. 18. Vi sang: ”Det er i dog et c砂lゆ1,少”.

1)　VaIg af dirigent og referent

Haus Christizm Feindor-Christensen valges som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingens

indkaldelse og dngsorden er udsendt 28.02.22, hvilket er re血digt i勉lge vedt‘露gteme.

Kirsten Bierre va31ges som referent.

Generalforsamlingen er besl血gsdygtig. 2 1 husstande er repr蟹senterede.

2)　Bestyrelsens beretning for aret 2021

Ellen Nielsen, formand, fremlagde bestyrelsens beretning:

・ Gl街der sig over at vi kan mndes uden restri畑oner i forhold til covid-19, dog vil h組dsprit

fortsat forefindes.

・ Bestyrelsen har afhOldt mange mnder i det forgangne証’.

・ Om raparationer: Der har vおret nogle, den st飢ste er nye Zinkinddおkninger, Og kloakker er

efterset som勉lge af vand foroven. Vi har modtaget tilbud p各nye t紀tningslister pa

OPlukkelige vinduer. Der er p.t. uklare pu血巾er, hvorfor bestyrelsen arbQjder videre med

Sagen.

・ Der vil blive lavet en vedligeholdelsesplan i det kommende dr. Den vil medfore

husl匂estigning fremadre請et. I鉦sparer vi valua「vurdering, da der er nye regler for

Vurderinger af andelsboliger.

・ Der har vaeret 3 salg. Hele bestyrelsen deltnger, Og Vaelger de personer ud, SOm Vi tror vil

PaSSe ind i vores fe11esskab. Vi gnsker desuden, at aldersgememsnittet sa3nkes. Interessen
har v指ret StOr, Og der er nu i underkanten af20 pa ermelisten.

・ Husordenen er redigeret.

. Vi har undersのgt, Om dct kume v税e hensigtsmぉssigt at omla:gge lan og vil fortsat folge

udviklingen.

・ Til m勾foretages udvendig husgememgang som vanligt.

・鴫kker for samarb匂de og opbakning.

Kommentarer :

・ Sprit skal s蟹ttes pa et underlag for at skane linoleun pa borde.

・ Flere tilkendegiver, at det ma vare p各k賜vet med husIQjestighinger for at hensaette midler til

vedligehold. Erik Dahl, reVisor, anbefaler almindeligvis at hensate 50 kr. per kvadratmeter

peraし



3)　Årsre印Skabet.

Revisor, Erik Dahl, forelagde arsrapport og revisionsberetning.

Han indledte med at orientere om de nye regler for vaerdisatning af狐delsboliger. Pt・ har

Omegaparken valgt at fastfryse den seneste valuarvurdering fra 20 1 9, men der er mulighed for at

紀ndre praksis pa et senere tidspunkt.

Der er ogs各kommet en ny regnskabsv申edning pa omr組et・ Egenkapitalopgqrelsen er eksempelvis

Pavirket af ny regnskabspraksis.

Årets resultat er et overskud pa 177.508 kr.

Den beregnede vardi af andele baseret pa den seneste valuarvurdering blev fastsat saledes:

●　　A-huse: 105 m2　692,720 kr.

●　　B-huse: 91 m2　593.270kr.

●　　　C-huse: 77 m2　493.820 kr.

Regnskabet blev godkendt.

4)　Forel鍵gge賞se af driftsbudget

Kield Madsen, kasserer, forelagde driftsbudgettet for 2022: Der er foreslaet en husIQjestigning pa

2%. HusIQjestigningen godkendes og vil tra:de i kraft per Ol-05-22.

Driftsbudgettet blev godkendi

5)　血dkom皿e forslag

Der er ikke indkommet forslag.

6)　VaIg af bestyrelse

脇4g cf虎猫serer: Kjeld Madsen blev genvalgt

脇4g qfbes砂rehesmec#emmer.’Ingelise Bentzen blev genvalgt

Bes砂nねen bes絹I・ nu qf Ellen Nielsen, fomand; Kjeld Madsen, kasserer; Ingelise Bentzen;

Kirsten Herre og Bente Christensen

7)　Valg af suppleanter tiI bestyrelse:

Eva F劉・k og Bodil Ting blev valgt

8)　Va獲g af udvaIgsmedlemmer:

Husudvalg: Amelise Honore) Lena S. Pedersen og Flemming Pedersen fortsaetter

Haveudvalg: Bodil Ting indt腸der, Tbve Madsen og Lis Jorgensen fortsaetter

Vedligeholdelsesudvalg: Birger Hansen indtrarder og Mogens Bentzen fo血sa3tter
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9)　Va霊g af耽Ⅴ芯or

Erik Dah冊a Brandt, reVision og r各dgivning, genValges

lO)　Ev飽抽e塙

Inqelise Bentzen orienterer om, at Omegaparken geme m各passe hzekken pa udvendig side mod

Dalhdyva:nget. Ved f料dsel pa stien er indgangen via skovstien. Vi fortsater med nuv耕ende

gartner, da nye tilbud var p各same pnsmVeau. Der er kalk og gedning i skuret ved nr. 32. Den・ der

tager det sidste, giver haveudvalget besked.

Genera挿ersamlingen slutter med sm錆neb調d og g附and samt ka餓3/te og chokolade‘

Viby J, den 21.03.2022
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