
Ordinær generalforsamling i foreningen E/F1386 Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, onsdag  
 d. 6. april 2011 i Navernes lokaler kl. 19.30. 
 

1. Valg af dirigent: Jacob Olesen. Valg af referent: Louise Frevert 
2. Bestyrelsens beretning for 2010.  

Highlights: Det har været et godt år. Økonomien er i orden. 
Facebookgruppen er en stor succes og et godt mødested for beboerne. 
Graffiti bliver fjernet hurtigere end straks, takket være formanden. 
Formanden redegjorde for eludgifterne, der er steget enormt i 2010, og det bliver sikkert 
ikke bedre i 2011. De presente problemer i ejendommen er løst. 
Glimrende beretning 

      
      3.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2010. Regnskabet ser meget fint ud.       
     
      4.   Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011.  Et enkelt spørgsmål blev stillet om                 
             de nye pålagte kommunale udgifter. Desværre er de uundgåelige. Det ser fint ud. 
 

5. Forslag. 
A. Brevsprække til reklamer. Generalforsamlingen diskuterede grundigt emnet og blev 

enige om, at den nuværende ordning fortsætter, hvor den grønne kasse bliver tømt 
efter behov. 

B. Fremover ingen papir, kun mails/links til dokumenter. Generalforsamlingen blev 
enige om at sætte et opslag op i opgangene hvor alle beboere kan skrive deres 
mailadresser. Alle er positive overfor forslaget. Specielt er generalforsamlingen et 
stort problem hvad angår brug af papir. 

C. Revision af vedtægter. Alex vil undersøge sagen. Kun hvis det er muligt med en 
fælles tinglysning, ville der være flertal. Ellers kan det bliver meget 
omkostningsfyldt. 

D. Videoovervågning. Generalforsamlingen syntes om ideen om at få sat et kamera op 
til forebyggelse af graffiti gener. Der ønskes at bestyrelsen arbejder videre med 
projektet og udarbejder et budget. Evt. Med video og kode. Alle var enige om, at 
dørtelefonerne er forældede. Bestyrelsen arbejder videre med ideer til fremlægning 
samt et budget. 

E. Altanprojekt. Generalforsamlingen mener det er en god idé. Og at der bliver nedsat 
et altanudvalg bestående ag Jacob Olesen, Louise Frevert og Stephan Espensen. 

       
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Michael Halfter blev genvalgt. Louise Frevert blev     

genvalgt.  Alexander bytter plads med Michael Wichman. 
       
      7.    Valg af suppleanter til bestyrelsen Michael Wichman som 1. suppleant og Stephan 

 Espensen som 2. suppleant. 
        

8.  Valg af repræsentanter til gårdlavet. Fremlæggelse af status om gårdlavet. Det fungerer ikke  
 optimalt. Michael og Louise blev valgt som foreningens repræsentanter. 
 Endvidere blev generalforeningen enige om at sætte en smæklås på storskraldslåsen. 

       
9. Eventuelt. Ole Præst mener at det er lappeløsning der er blevet lavet i lejligheden   



Ingerslevsgade 108, st.th., og påpeger, at det ikke vil være overraskende hvis der igen 
kommer en vandskade. 
 
 
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21:10. 
 
Referent Louise Frevert     
 


