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Den 17. maj 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Biskop Svanes Vej 77-79 

på adressen Sophie Magdelenes Vej 9, 3460 Birkerød. 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende: 

 

1 Valg af dirigent og referent. 

2 Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år  

3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.  

4 Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.  

5 Valg af formand for bestyrelsen. 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7 Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. 

8 Valg af eventuel administrator. 

9 Valg af revisor og eventuel suppleant for denne.  

10 Eventuelt. 

 

 

AD 1 – Valg af dirigent og referent 

Som dirigent og referent valgtes advokat Mathias Toxværd der konstaterede, at generalfor-

samlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

 

AD 2 – Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år  

Nicolai Ødum aflagde på vegne af bestyrelsen beretning om det senest forløbne år.  

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

 

AD 3 – Forelæggelse af årsregnskab for 2016 

Der blev fremlagt årsregnskab for 2016 i overensstemmelse med det fremsendte. 

 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 

AD 4 – Gennemgang af budget for 2017 

Der blev fremlagt budget for 2017 i overensstemmelse med det fremsendte. 

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
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AD 5 – Valg af formand for bestyrelsen 

Udgik, da formanden ikke var på valg. 

 

 

AD 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Ejvind Jagd Nissen var på valg og genopstillede ikke. Generalforsamlingen og bestyrelsen 

takkede Ejvind for en fremragende mangeårig indsat for foreningen. 

 

Lotte Dueholm opstillede og blev valgt. 

 

 

AD 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Rasmus Mejer Thomsen opstillede som suppleant til bestyrelsen og blev valgt. 

 

 

AD 8 – Valg af administrator  

Boligexperten blev valgt som ny administrator. Nuværende administrator overdrager forenin-

gens materiale til den nyvalgte administrator efter nærmere aftale med bestyrelsen og den 

nyvalgte administrator. 

  

 

AD 9 – Valg af revisor 

Ole Tønnesen blev valgt som revisor. 

 

 

AD 10 - Eventuelt 

Driften af ejendommens udsugningsanlæg blev drøftet, herunder niveauet/kraften på udsug-

ningen. 

 

Det blev oplyst, at der var opdaget en fejl i seneste varmeregnskab fra Ista. Fejle n er rettet, 

og der er fokus på, at lignende fejl ikke gentager sig.  

 

Idet der ikke var yderligere til eventuelt blev generalforsamlingen hævet. 

 

 

Som dirigent: 

 

  

Mathias Toxværd 


