Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 17. februar 2009, kl. 1900 i Aalborg Sejlklubs
klublokale med følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab og budget
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Forslag
Eventuelt

Ole Thomsen bød velkommen til foreningens 5. generalforsamling, hvor der blev serveret
smørrebrød.
Der var mødt 15 andelshavere – 25 i alt.
Ad 1. Hans Hostrup blev foreslået og valgt som dirigent.
Ad 2. Formanden oplyste i bestyrelsens beretning, at Jørgen Bladt havde henvendt sig, idet han på
projektstadiet var ved at undersøge mulighederne for at bygge et antal tilsvarende grejhuse i
forlængelse af nr. 22 i retning mod Vandrehjemmet. Han havde talt med Aalborg kommune og
Aalborg Sejlklub, der begge var imødekommende overfor projektet. Der var endnu ikke indgivet
byggeansøgning til Aalborg kommune. Han havde et ønske om, at de eventuelle kommende ejere
blev indlemmet i vores forening. Formanden var villig til at hjælpe den nye forening i gang med
tegninger mv.
Bestyrelsen og Peter Simonsen, formand for AS afholdte sidst på sommeren 2008 møde, idet der
var enkelte medlemmer af klubben, der ikke mente, at vores udvendige ordensreglement blev
overholdt. Bestyrelsen var enig heri og de enkelte andelshavere har ryddet op – tilsyneladende til
alles tilfredshed.
Formanden udtalte utilfredshed med, at elregnskabet viste en difference på ca. 10 % i negativ
retning.
Formanden efterlyste debat herom.
Formanden tilkendegav i øvrigt i sin beretning, at det er yderst vigtigt, at elinstallationerne er udført
lovligt. Det vil få katastrofale følger for hele foreningen, såfremt blot en enkelt fejlinstallation
kunne forårsage brand. Han opfordrede således alle til at lovliggøre eventuelle ulovlige
installationer.
Formanden overgav herefter beretningen til debat.

Der var bred enighed om, at ordensreglementet skal efterleves i sin helhed, og at området skal være
pænt og ryddeligt.
Det blev besluttet
- at hver enkelt andelshaver er forpligtiget til at rette henvendelse til Ole Thomsen med
henblik på kontrol af installation,
- at der sker strømaflæsning den 4. april 2009 af dels hovedmåler og de respektive
bimålere, og resultatet straks meddeles Ole Thomsen.
- at el-regnskabet på samme tid nulstilles.
Jeg vil være til stede på havnen lørdag den 4. april – dagen hvor der er arrangeret
påskefrokost – med henblik på kontrol af installationer.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Ad 3. Regnskabet blev godkendt med revisorens bemærkning, at ”eldiffenceren skal undersøges”.
Kontingentet blev fastsat til 1000 kr. pr. år efter skriftlig afstemning.
Ulrik og Ib ønskede kontingentet fastsat til 0 kr.
Flere mente, at kontingentet skulle være 500 kr.
Der var 15 stemmeberettigede. 1 stemte for 0 kr. 3 stemte for 500 kr. 11 stemte for 1000 kr.
Der blev i den forbindelse henvist til sidste års generalforsamlingsbeslutning, at foreningen skulle
have en kontakt formue på 70 til 80.000 kr.
Ad 4. Ole Thomsen blev genvalgt som formand. John Simonsen og Kurt Jepsen blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer.
Ad 5. Anders Lintner genvalgt som revisor.
Ad 6. Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7. Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde med henblik på vedligeholdelse af terrasserne.
Det blev tilkendegivet, at husene trængte til maling især det hvide. Det var enighed om, at
andelshaverne for egen regning maler hvidt i år og rødt til næste år.

Ole Thomsen, referent.

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 3. marts 2010 kl. 1900 i Aalborg Sejlklubs
klublokale med følgende dagsorden
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Formandens beretning
Regnskab og budget
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Forslag
Eventuelt

Formand Ole Thomsen bød velkommen til foreningens 6. generalforsamling, hvor der efter
generalforsamlingen blev serveret smørrebrød.
Der var mødt 14 andelshavere – 18 i alt.
Ad 1. Ulrik Andersen blev foreslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt varslet. Der var ingen, der protesterede imod at generalforsamlingen blev afholdt
umiddelbart efter udgangen af februar måned.
Ad 2. Formanden berettede, at der i begyndelsen af april måned blev aflæst el-målere i samtlige
huse. I forbindelse hermed blev Kurt Jepsen i hus nr. 20 gjort opmærksom på, at elinstallationerne i
hans hus ikke var efter reglementet. Med bemærkning om, at strømmen til hans hus ville blev
afbrudt, såfremt han ikke fik lovliggjort sine installationer, afbryd Kurt selv strømmen. Måleren
stod på 2166. Kurt trak sig samtidig som bestyrelsesmedlem.
Der er indberettet ca. 10 procent mere strømforbrug end forbrugt. Bestyrelsen har et håb om, at der
nu er balance i strømregnskabet.
Det er ganske få andelshavere, der har efterkommet generalforsamlingsbeslutningen, at der skulle
have været malet hvidt. Det henstilles, at det sker i det kommende år, samtidig med, at der males
rødt.
Formanden henstillede, at traditionen vedrørende påskefrokost fastholdes.
Bestyrelsens beretning blev herefter overgivet til generalforsamlingen.
Bestyrelsens konstaterede, at generalforsamlingen ingen indvendinger havde mod dispositionerne
vedrørende Kurt Jepsen.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at kigge på vedtægterne særligt vedrørende ekskludering og
hvorledes det eventuelt skal gribes an.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
Ad 3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt
Kontingentet blev foreslået og fastsat til 500 kr. Der blev i den forbindelse henvist til sidste års
generalforsamlingsbeslutning, at foreningen skulle have en kontant formue på 70 til 80.000 kr.
Bestyrelsen fik generalforsamlingens bemyndigelse til at opkræve yderligere 500 kr. pr. andel,
såfremt det viser sig, at vinteren har medført tagskader mv..
Der var enighed om, at punktet vedrørende andelsværdi mv. ikke længere medtages i regnskabet,
det det ikke har nogen praktisk betydning.
Ad 4. Ole Thomsen blev genvalgt som formand. John Simonsen genvalgt som bestyrelsesmedlem,
og Svend Vaabensgaard blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem.
Ad 5. Anders Lintner genvalgt som revisor.
Ad 6. Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7. Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde med henblik på vedligeholdelse af terrasserne.

Ole Thomsen, referent.

Referat af ordinær generalforsamling for Andelsforeningen Grejhuse,
tirsdag den 22. februar 2011 kl. 1900, i Aalborg Sejlklub.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Forslag
7. Eventuelt
Formanden bød velkommen til den 7. generalforsamling. Der var fremmødt 15 huse og 19 deltagere.
Formanden gik straks over til l. punkt på dagsordnen.
Ad 1 Valgt til dirigent blev Hans Hostrup, der straks konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, nemlig ved mail
udsendt den 25. januar 2011.
Ad 2
• Formanden berettede, at samtlige huse nu var malet. Bestyrelsen påtænkte at lade en professionel tagdækker efterse tagene i
løbet af sommeren og at indkalde til fællesarbejde med henblik på vedligeholdelse af terrasserne.
• Kurt har meddelt bestyrelsen, at el-installationer i hans hus var lovliggjort, og han igen er forbruger af strøm. Bestyrelsen har
taget dette til efterretning og går ud fra, at Kurt i respekt for foreningen har fået sine installationer udført efter reglerne. Der er
etableret hjemmeside -www.grejhuse.dk - hvor samtlige informationer vil fremgå.
• Bestyrelsen har udfærdiget forslag til ændring af vedtægter, der blev fremlagt af John Simonsen. Forslaget til ændring
fremlægges til beslutning på næste generalforsamling.
• Formanden berettede endvidere om AS hovedbestyrelses tanker om arealafgift af alle huse under tag. Der er nævnt et beløb på
35 kr. pr. kvm.
• Endelig konstaterede bestyrelsen, at der ikke er blevet taget initiativ til påskefrokost.
Formanden overlod herefter beretningen til generalforsamlingen.
• Der var debat om arealafgiften. Anders Lintner og John Simonsen redegjorde for AS bestyrelses tanker med afgiften. Debatten
afslørede stor modstand mod indførelsen af afgiften.
• Thyge ønskede enkelte punkter ved eksklusion præciseret i forbindelse med ændring af vedtægterne. Bestyrelsen tog disse til
efterretning og lade dem indgå i forslaget.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3 Formanden fremlagde regnskabet - herunder strømregnskabet, der viste et mindre overskud. Mogens m.fl. konstaterede, at
der var fejl i regnskabet. Posteringen vedr. Ib Schougaard var fejlagtig i regnskabet anført som en udbetaling og ikke som en
indbetaling. Formanden beklagede meget, og har efterfølgende konstateret, at saldoen rettelig skal være og er 72.311,41 kr. og
ikke som anført 71.311,41. (Det skyldes, at den sidste postering er foretaget manuelt og ikke ved kopiering af kontoudtoget)
Dirigenten konstaterede, at regnskabet kunne godkendes mod en korrektion offentliggøres på vores hjemmeside. Kontingentet
fastholdes på 500 kr. årligt, da der med dette beløb er balance i regnskabet.
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.
Ad 4 Ole Thomsen, John Simonsen og Svend Våbengaard genvalgtes til bestyrelsen. Ole Thomsen er efterfølgende (igen)
konstitueret som formand, kasserer og sekretær.
Ad 5 Anders Lintner blev genvalgt som revisor.
Ad 6 Der er ikke fremsendt forslag.
Ad 7 Dirigenten oplæste et postkort fra Svend og Vibeke - de havde det godt.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordret, hvorefter der blev fortæret smørrebrød.

.'

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 14. februar 2012, kL 1900 i Aalborg Sejlklubs
klub lokale med følgende dagsorden
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab og budget
Valg afbestyrelse
Valg afrevisor
Forslag
Eventuelt

Formanden bød velkommen til den 8. generalforsamling. Der var fremmødt 14 huse/andele og 18
deltagere.
Ad l Formanden gik straks over til l. punkt på dagsordnen. Valg af dirigent. Foreslået og valgt
blev Jhonny Morell, der straks konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, nemlig
ved mail udsendt den 3. januar 2012.
Ib Schougaard fremlagde 2 fuldmagter - fra Hans Hostrup og Ulrik Andersen. Generalforsamlingen
besluttede, at disse fuldmagter var gyldige. Der var således 16 andele repræsenteret, og
generalforsamlingen blev besluttet at være beslutningsdygtige i forhold til vedtægtsændringer.
Ad 2 Formanden berettede, at det havde været et stille år. Formanden beklagede, at bestyrelsen ikke
havde taget initiativ til en gennemgang af vores tage af en professionel tagdækker. Det var nu
konstateret utætheder. Der vil blive iværksat et eftersyn af tagene inden næste generalforsamling.
Der vil ligeledes blive taget initiativ til en fælles arbejdsdag, hvor terrassen bliver gjort rene.
Bestyrelsen har godkendt, at Jørn, nr. 22 har ladet lB, der er medlem af Aalborg Sejlklub, benytte
sit grej hus.
Ingen havde bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3. Formanden fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 2929,65" kr.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet kunne godkendes
Kontingentet fastholdes på 500 kr. årligt, da der med dette beløb er balance i regnskabet.
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Ad 4. Ole Thomsen genvalgt som formand. John Simonsen og Svend Våbensgaard genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer.
Ad 5. Anders Lintner genvalgt som revisor.
Ad 6. John Simonsen fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter. Disse ændringer
blev fremlagt og vedtaget efter drøftelse mellem generalforsamlingens deltagere. De nye vedtægter
bliver renskrevet og lagt på vores hjemmeside www.grejhuse.dk.
Ib Schougaard fremlagde og præsenterede sit forslag, at Andelsforeningen foretog fællesindkøb af
maling, der herefter fordeles efter behov. Ib mente, at andelshaverne derved kunne opnå en
væsentlig besparelse. Forslaget var begrundet i det urimelige, at 5 andelshavere, incl. sig selv
havde en væg mere at male end dem med gavl og endevæg.
Forslaget blev diskuteret og sat til afstemning. ID (med fuldmagter) stemte som den eneste for.
Forslaget hermed ikke vedtaget.
Ad 7. Mogens Lauridsen omtalte ventilationsanlæg - forskellige modeller, pris godt 3000 kr. og
anvendelsen. Det er bestemt af bestyrelsen, at disse kan monteres på endegavlene - retning syd.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordret, hvorefter der blev fortæret smørrebrød.
Aalborg den 15. februar 2012.

Referat af ordinær generalforsamling
onsdag den 27. februar 2013 i Aalborg Sejlklub.
Formanden bød velkommen til den 9. generalforsamling. Der var fremmødt 16 huse og én
var repræsenteret ved fuldmagt. Keld Pedersen blev budt velkommen som ny andelshaver.
1. Valg af Dirigent
På forslag fra Formanden blev Johnny Morell valgt som dirigent.
Johnny fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail af 5. februar 2013.02.27
2. Formandens beretning:
Det har været et turbulent år for vores forening.
Bestyrelsen i AS har stillet krav om at alle andelshavere skal være fuldgyldige medlemmer af AS. Vi har
indset rigtigheden i dette, hvilket havde den konsekvens, at en enkelt andelshaver måtte ændre
medlemsstatus fra passivt medlem til aktivt medlem.
Ib, der benytter Jørns hus, har fået lov til på vore vegne til at opføre et hegn for at forhindre, at der blev
pisset op af huset. Aalborg Sejlklubs bestyrelse har forlangt, at hegnet rives ned. Det er blevet krævet at
enten gjorde vi det selv eller så vil det blive gjort for vores regning.
Det er vor opfattelse at Aalborg Sejlklub ikke har mandat til dette, da hegnet ligger uden for det område
klubben råder over. Det er meddelt til Aalborg Sejlklub at såfremt man gør alvor af sin trussel vil dette
blive mødt med et erstatningskrav.
Tagene er blevet kigget efter. Iflg. Vor tagdækker Henrik Nobel er tagpappet varmet fast, og der er
foretaget ændringer ved tagrenderne. Jeg kan forstå, at der ikke er udpræget tilfredshed med hans
arbejde ved tagrenderne. Det drypper fortsat.
Bestyrelsen vil snarest efter generalforsamlingen tage kontakt til Nobel og få rettet det.
Vi har haft arbejdsdag – rensning af terrasser og lagt en række fliser så det bliver nemmere at holde
græsset op mod vore huse.
Endelig har vi har afholdt julefrokost.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab og budget
Formanden fremlagde regnskabet, som viste et underskud på 19.235,55 kr. Dette skyldtes hovedsagelig
arbejdet med taget.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet kunne godkendes
Budget: Kontingentet blev fastsat til 500 kr.
4. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt
Bestyrelsen er: Ole Thomsen, Svend Våbengaard og John H. Simonsen
5. Valg af revisor
Anders Lintner blev genvalgt.
6. Forslag
Der var indkommet ét forslag til at det skulle være muligt at ændre døre til staldøre og / eller montere et
vindue der kunne åbnes. De efterfølgende drøftelser viste mange holdningerne hertil. Men der blev sporet
en vis interesse for vinduer og staldøre.
Et andet forslag var at genplante den trærække, som tidligere var foran skurene. Igen var der mange
holdninger.
Formanden konkluderede, at tiden ikke var moden til ændringer, men ønskede at de 2 forslag blev
drøftet i løbet af året.

John Simonsen

Referat af ordinær generalforsamling
onsdag den 25. februar 2014 i Aalborg Sejlklub.
Formanden bød velkommen til den 10. generalforsamling. Der var fremmødt 16 huse og én
var repræsenteret ved fuldmagt.
1. Valg af Dirigent
På forslag fra Formanden blev Hans Hostrup valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning:
Det har været et meget stille år for bestyrelsen.
Der er repareret tage, der er faldet ro om stakittet ved hus nr. 22, som ikke længere er låst.
Og til stor glæde er dieseltanken blevet fjernet. Jeg har fået lovning på, at vi sammen med AS / Luc kan aftale,
hvordan vi have, at området i fremtiden skal se.
AS har etableret parkeringsplads bag vores huse. Det tror jeg bekommer alle vel.
Det konstateres, at bestyrelsen i AS har udvist stort og flot initiativ for så vidt angår udenomsarealerne.
Bestyrelsen har kigget husene efter - primært det hvide trænger en del steder til at blive frisket op. Det er vigtigt, at
dørene er solidt malet – ellers går de simpelthen i stykker.
Vores smertensbarn er elaflæsningen. Jeg kan ikke forstå, at det ikke er muligt at ramme bare så nogenlunde plet. Jeg
har talt med Jens Lassen, der forestod installationerne, at måleren har en tolerance på ca. 1 procent, så det forklarer
uden ingen omstændighederne misforholdet mellem det aflæste og det leverede strøm.
Jeg skal senere under forslag bede generalforsamlingen give bestyrelsen mandat til at få vores installationer gået
igennem af en elinstallatør og få foretaget det fornødne, således at el-regnskabet kan blive retvisende.
Der er indhentet et tilbud fra Jens Lassen – for godt 22.000 kr. kan samtlige målere udskiftes. Men jeg tror altså ikke,
at det er der problemet ligger begravet.
Jeg var selv med til at læse hovedmåleren af, så der er ingen fejl der.
Et medlem har foreslået at man tager et foto med sin smartelefon, hvilket gøre det muligt at forstyrre ?? aflæsningen,
hvis det er problemet.
Vi har holdt et par sammenkomster med pæn tilslutning, og det er mit indtryk, at alle har hygget sig og haft et par
gode timer.
Formandens beretning blev herefter drøftet:
Der var enighed om at vi som forening ikke kan have et uforklarligt strømforbrug. Det blev besluttet, at i første
omgang skal der ske en samlet aflæsning den 1. april i år, kl. 17. Alle skal være tilstede denne dag. Der sendes en
mail ud til alle, så alle enten er tilstede eller har overdraget en nøgle til én fra bestyrelsen.
Der blev gjort opmærksom på at foreningen til generalforsamlingen skal indbyde én fra Aalborg Sejlklubs bestyrelse.
Dette skal huskes næste gang da foreningen ikke længere har repræsentation der.
3. Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået. Vi et mindre underskud. Dette skyldtes bl.a. det elforbrug vi ikke har kunnet placere.
Der blev stillet forslag om, at det undersøges om, der kan skaffes en billiger forsikring.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet kunne godkendes.
Budget: Det blev drøftet om der skal være en buffer til kommende vedligehold, dette vandt ikke fremme.
Kontingentet blev fastsat til 500 kr.
4.
Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: Formand Ole Thomsen, Svend Vaabengaard og
Kasserer / sekretær John H. Simonsen.
5. Valg af revisor
Anders Lintner blev genvalgt.
6. Forslag
Der var ikke indkommet forslag.
7. Eventuelt
Smørrebrød.
John H. Simonsen ref.

Referat af ordinær generalforsamling
onsdag den 24. februar 2015 i Aalborg Sejlklub.

Formanden bød velkommen til den 11. generalforsamling.
Der var fremmødt 17 huse.
De ny andelshavere: Jørgen Poulsen, der har købt hus nr. 10 af Thyge Nielsen, og Knud
Schioldan, der har købt hus nr. 14 af Ulrik Andersen er særligt velkomne.
Gunnar Munk Jørgensen, der møder som repræsentant for AS bestyrelse, blev budt
velkommen. Gunnar er både repræsentant for Aalborg Sejlklubs bestyrelsen, og vil under
punkt 7, fortælle om den foreningen, han er formand for som vil bygge jollehuse i forlængelse
af vore Grejhuse. Endelig vil der blive redegjort for de tanker AS bestyrelsen har haft i
forbindelse med indarbejdelse af nogle fælles regler for ejerskab af andele på arealer, der
ligger ind for Aalborg Sejlklubs arealer.
1. Valg af Dirigent
Anders Lintner blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning:
Første aktivitet var den fælles måleraflæsning, 1. april. Igen i 2015 agter bestyrelse at lave
fælles måleaflæsning. Det bliver onsdag den 1. april kl. 15.00 – dagen før skærtorsdag.
Udover at måleren bliver læst af, er der mulighed for at få en øl og komme godt i gang med
sæsonen. Vi håber, at I vil bakke op om det.





Der blev afholdt julefrokost, hvilket efter sigende var et godt arrangement. Der var indført
egenbetaling.
Vi har fået fornyet vores husforsikring hos Codan. Der er ikke ændringer i forhold til
dækning mv., udover selvfølgelig, at det er blevet lidt dyrere, men prisen blev forhandlet
ca. 1000 kr. ned. Policen kan findes på vores hjemmeside, for dem, der ønsker at studere
vilkårene nærmere.
Bestyrelsen er ikke orienteret om skader på vores huse, og skal selvfølgelig opfordre til, at
alle foretager relevant vedligeholdelse.

AS barsler med nye fællesregler for ejerskab på arealer, der ligger inden for Aalborg Sejlklubs
områder. Formålet med dette er dels at sikre en ligelig fordeling af goderne, dels at sikre at
gældende lovgivning overholdes.
Vi blev orienteret om planerne i maj måned, og senest er der kommet et direkte forslag, der
skal behandles på AS generalforsamling i marts måned.
Det er mit skøn at der er ikke meget, der skal ændres i vores vedtægter.
Gunnar Munk vil senere i aften uddybe og besvare spørgsmål herom.
Formandens beretning blev herefter drøftet:
Keld rejste spørgsmålet om priser, og vedligeholdelsen som påhviler foreningen. Bestyrelsen
vil prøve på næste generalforsamling at fremlægge et revideret forslag til vedtægter, hvor det
klarere fremgår at den udvendige maling og vedligeholdelse påhviler den enkelte bruger af
grejhuset
3. Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet kunne godkendes.
Kontingentet for 2015 blev fastsat til 500 kr.

4. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt.
(Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: Formand Ole Thomsen, Svend Vaabengaard og
Kasserer / sekretær John H. Simonsen.)
5. Valg af revisor
Anders Lintner blev genvalgt.
6. Forslag
Der var ikke indkommet forslag.









7. Eventuelt
Gunnar Munk fra AS bestyrelse og repræsentant for den ny forening, fortalte om det ny
projekt. Herunder placering, udformning, og lidt om hvordan opførelsen skal finde sted.
Herefter omtalte GM de kommende ”Fælles regler for ejerskab …” Der blev redegjort for
baggrunden for reglerne. Der udspandt sig en drøftelse om reglerne. Og det blev sagt at
det er AS-generalforsamlingen, som skal træffe den endelige beslutning. Der var mange
som følte sig foruroliget over det ny tiltag fra AS.
Kjeld udtrykte på forsamlingens vegne en tak for alt det som er sket i år.
Claus foreslog, at der sættes aluliste på bundstykket af vinduet. Forsamlingen fandt det var
et godt initiativ. Når det er udført kan vi drøfte om det skal gennemføres på alle huse.
Smørrebrød.

Anders Lintner
Dirigent

John H. Simonsen ref.

