Referat af generalforsamling i Byggeforeningen af 1949 afholdt den 4. april 2019
Der var mødt 28 beboere op inkl. medlemmer af hovedbestyrelsen, fordelt på 24
husstande ud af i alt 274, samt 1 person, som ikke bor i boligforeningen (uden stemmeret).

_

Fra hovedbestyrelsen:

Sigfred Kristensen, Svend Ove Nielsen, Børge Heering, Gitte de
Fries Hansen og Hanne Nielsen

Fra administrationen:

Bovia: Dorte Radik, Bethina J. Lorentzen, Per Nielsen, Jan
Bojsen og Bente Nielsen, samt Bente Christensen og Henny
Frandsen fra administrationen.

Formanden bød velkommen til mødet, herunder også en velkomst til ledelsen i Bovia.

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent:
Børge Heering blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede:

Mødets lovlige indvarsling i overensstemmelse med
vedtægterne. Dagsorden godkendt.

Ad. pkt. 2. Bestyrelsens beretning:
Formanden aflagde mundtlige beretning, der blev sat til debat.
Bestyrelsens årsberetning blev enstemmigt godkendt.

Ad. pkt. 3. Endelig godkendelse af de reviderede årsregnskaber og budget:
Bethina J. Lorentzen orienterede om, at regnskaberne er godkendt af revisionen med en
blank påtegning, der er således ikke taget forbehold til de opstillede regnskaber eller trufne
dispositioner.
Bethina J. Lorentzen gennemgik herefter årsregnskaberne i hovedtal for hovedforening og
afdelingerne.
Årsregnskaberne for 2018 og tilhørende revisionsprotokol for 2018 blev godkendt.
Bethina J. Lorentzen gennemgik budgettet for hovedforeningen for 2019.
Budgettet blev taget til efterretning.

Ad. pkt. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

.
Der var ingen indkomne forslag

Ad. pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer:
a. Valg af formand
Sigfred Kristensen – modtager genvalg
Sigfred Kristensen blev genvalgt
Valget er gældende for 2 år.

b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Børge Heering - modtager genvalg
Gitte de Fries Hansen – modtager ikke genvalg
Formand Sigfred Kristensen foreslog på bestyrelsens vegne genvalg af
Børge Heering.
Dirigenten forespurgte om der var andre, som stillede op til valg af
bestyrelsesmedlemmer. Nanna Iversen, Grønningen 53, samt Birthe
Rechnagel, Jagtvej 14 blev foreslået. De opstillede kandidater lavede
en kort præsentation.
Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af:
Poul John Pallesen
Charlotte Birkbo
Susanne Andersen
Henny Frandsen fra administrationen
Der blev foretaget skriftlig afstemning.
Dirigenten fremlagde afstemningsresultatet:
Børge Heering
Nanna Iversen
Birthe Rechnagel

15 stemmer
19 stemmer
18 stemmer

Valget er gældende for 2 år

Nyvalgt
Nyvalgt

Ad. pkt. 6 Valg af suppleanter
Valg af 2 suppleanter
Følgende blev valgt:
1. suppleant - Martin Nielsen, Fynsgade 23, 7200 Grindsted
2. suppleant – Charlotte Birkbo, Prærien 14, 7200 Grindsted
Valget er gældende for 1 år.

Ad. pkt. 7 Valg af revisor
Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.
Revisionen blev valgt for 1 år.

Ad. pkt. 8 Iværksættelse af nybyggeri og andre bemyndigelser
Iværksættelse af nybyggeri og andre bemyndigelser blev enstemmigt godkendt.

Ad. pkt. 9 Eventuelt:
Der var følgende emner:
•
•

Information ved nedbrud hos forsyningsselskaber mv.
Medarbejderlegitimation

Formanden takkede for et godt møde.
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