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REFERAT

E kstraord i n æ r generalforsam I i n g

Lr 2001, onsdag den 20. juni kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling
i Andelsboli gforeningen Turegården.

Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev aftoldt i foreningens mødelokale

"Kapstaden", var udsendt til foreningens medlemmer ved brev af 8. juni 2007 fra
administrators kontor.

Indkaldelsen indeholdt følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag - ændring af vedtægternes $ 6.

Foreningens formand - Jakob Olmo Ahlmann - bød velkommen og foreslog, at

advokat Frede Tellefsen fra administrators kontor skulle fungere som dirigent og
referent. En enstemmig generalforsamling tilsluttede sig forslaget.

Dirigenten takkede for valget og lod foretage navneopråb og konstaterede, at

følgende andele var repræsenteret enten personligt eller ifølge fuldmagt:

1, 18, 21, 22, 28, 32, 42, 46, 48, 49, 53, 54, 64, 68, 69, 79, 80, 84, 96, 102, 770,
II8, I2I,124 og127.

25 afforeningens 105 andele var således repræsenteret.

Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og
varsel og dekreterede beslutningsdygtighed, idet der er tale om endelig
stillingtagen til en vedtægtsændring, der tidligere er besluttet på
generalforsamlingen den 4. juni 2007, men hvor der ikke var 213 af foreningens
medlemmer tilstede. Forslaget kan endeligt besluttes på denne generalforsamling
uanset antallet af fremmødte.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en

ekstrakt der gengiver de væsentligste syrspunkter og beslutninger.



Ad dagsordenens pkt. 2.:

Forslag I - ændring af vedtægternes $ 6, stillet af bestyrelsen (forslag2 ph

generalforsamlingen den 4. juni 2007):

Dirigenten gennemgik ændringerne i det stillede forslag og da der ikke var

spørgsmål hertil satte dirigenten forslaget under afstemning og konstaterede, at 24

stemte for og 1 imod. Forslaget er herefter godkendt, hvorefter vedtægtemes $ 6

ændres således:

Korrigerede vedtæ gter medsendes dette referat.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden og

hævede generalforsamlingen.

Frede Tellefsen
dirigent
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$6.

del:

har andel i foreningens formue i forhold til deres fordelingstal.

rdelingstallet for de enkelte andele er - indtil 30. iuni 2003 - lig med den

el, som boligafgiften for de enkelte boliger udgør af summen af samtlige

ligafgifter for alle boligeme, sådan som det blev vedtaget på foreningens

tift ende seneralforsamlins.

ra 1. .iuli 2003 til og med 30. juni 2007 fordeles ændring i foreningens

nkapital i forhold til den aktuelle boligafgift.

1. juli 2007 fordeles ændring i foreningens egenkapital i forhold til den

andelslejligheds areal i forhold til andelslejlighedernes samlede areal

alt i h.t. ejendommens BBR-ejermeddelelse.

vrige lokal er har, indtil generalforsamlingen bestemmer andet, intet

fordelingstal, idet lokaliteteme udlejes eller benyttes af andelsboligforeningen.

e således ovenfor fastsatte fordelingstal kan ikke ændres, så længe der ikke sker

ringer i bygningemes indretning eller brug.

Underskrevet referat opbevares hos administrator.


