PROTOKOL
Generalforsamling onsdag, den 26.maj 2010 kl. 19.00 i Ahlmannsparkens cafeteria i Gråsten.

Til generalforsamlingen var fremmødt 38 stemmeberettigede husstande.
0. Velkomst:
1. Valg af dirigent:

Hans Paulsen blev foreslået og valgt

2. Aflæggelse af bestyrelsens
årsberetning for 2009 v/bestyrelsesformand Bente Damkjær:

Beretningen blev godkendt

3. Godkendelse af årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning:

Årsregnskab og revisionspåtegning blev godkendt, ligesom budget 2011 blev forelagt til orientering.

4. Vedtægtsændring:

P.g.a. pålagte nye ventelisteregler er boligorg. ikke længere
organiseret med medlemsindskud, men uden medlemsindskud.
Forelagte vedtægtsændringer blev flertalligt vedtaget, men skal
dog til endelig afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling, idet der var under 50% stemmeberettigede repræsenteret.

5. Afstemning om evt. fusion
med Rinkenæs Andelsboligforening:

P.g.a. lovgivningsændringer, som indebærer, at administration
af anden boligforening pr. 01.01.2011 vil blive påført moms,
blev det vedtaget at fusionere med Rinkenæs Andelsboligforen.
Ved en sådan fusion skal RAB`s aktiver overskrives til Gråsten
Andelsboligforening.

6. Eksklusion af
medlemmer:

Eksklusion af flg. medlemmer grundet misligholdelse af
medlemsforpligtelser: 8377 – 5912 – 8333.
Enstemmigt godkendt.

7. Valg af bestyrelsesformand:

På valg var Bente Damkjær (afd 9) som var villig til genvalg.
Blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Mette Jensen (afd 29) samt Erling Puggaard (afd.
40
hvor Mette Jensen var villig til genvalg, hvorimod Erling P.
ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Mette Jensen og i stedet for
Erling Puggaard foreslog bestyrelsen Hans Paulsen fra afd. 13.
Begge valgtes uden modkandidater.

9. Valg af 2 suppleanter:

På valg var Johannes Simonsen (afd 36) som var villig til
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genvalg, men ikke mødte op samt Hans Paulsen (afd 13) som
ligeledes var villig til genvalg (var dog blevet valgt som bestyrelsesmedlem), h
samt Leif Petersen blev foreslået.
Efter afstemning blev Leif Petersen (afd. 34) valgt som 1.suppl.
og Gunnar Nielsen (afd. 40) valgt som 2.suppl..

10. Valg af revisor:

Forretningsføreren plæderede for at genvælge foreningens
hidtidige revisor Revisionsfirmaet Deloitte v/statsaut. Revisor
Jan Thietje.
Forslaget vedtaget uden kommentarer.

11. Behandling af evt.
indkomne forslag:

Ingen

12. Evt.:

Der var ønske om, at organisationsregnskabet bliver lagt ud på
hjemmesiden, således at dette kan beses forud for generalforsamlingen. Vedtaget.
Der blev forespurgt om konsekvenserne ved manglende
opnotering inden 01.06.2010 iflg. nye regler. Ved undladelse
af denne registrering vil medlemmet blive slettet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for
god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for
god ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afsluttedes med kaffe/the og ost/rullepølse.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag 09.06.2010

Gråsten, den 26.maj 2010

_______________________________
Hans Paulsen, dirigent

_________________________________
Bente Damkjær, formand

_______________________________
Inga Jensen, referent
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