PROTOKOL
Generalforsamling onsdag, den 23.maj 2012 kl. 19.00 i Ahlmannsparkens cafeteria i Gråsten.

Til generalforsamlingen var fremmødt 45 personer repræsenteret ved 39 stemmeberettigede husstande.
0. Velkomst:

Ved formand Bente Damkjær

1. Valg af dirigent:

Per Hansen blev foreslået og valgt

2. Aflæggelse af bestyrelsens
årsberetning for 2011 v/bestyrelsesformand Bente Damkjær:

Beretningen blev godkendt

3. Godkendelse af årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning:

Årsregnskab og revisionspåtegning blev godkendt, ligesom budget 2013 blev forelagt til orientering.

4. Vedtægtsændring i.f.b. med
fusion mellem Gråsten
andelsboligforening og
Rinkenæs andelsboligforen.

Vedtægtsændringen blev vedtaget og vil blive endeligt vedtaget
på den extraordinre generalforsamling

5.

På valg var Bente Damkjær (afd. 42) som var villig til genvalg.
Blev valgt uden modkandidater.

Valg af bestyrelsesformand

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Mette Jensen (afd 12) samt Leif Petersen (afd 34)
som begge var villige til genvalg.
Blev valgt uden modkandidater.
Erik Nielsen (afd 43) blev valgt som afløser for Lejf Hedegaard
(afd 1)

7. Valg af 2 suppleanter:

På valg var Lasse Kampfenborg (afd 1) som var villig til genvalg.
Gunnar Nielsen (afd 40) modtog genvalg men mødte ikke frem,
i stedet blev Anja Petersen (afd 7) valgt.
Begge blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af revisor:

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

9. Behandling af evt.
indkomne forslag:

Forslag modtaget fra Kjeld Nielsen (afd 37) som dog ikke var
generalforsamlings relevant.
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10 Evt..

Børge Hansen (afd 42) takkede JCL for hans store indsats og
håbede på at blive inviteret til indvielsesfest når han, efter
sin fratrædelse, vil starte lidt vindyrkning op.
Ligeledes ros til bestyrelsen og viceværterne for deres store
indsats.
.

Efterfølgende extraordinær generalforsamling
Vedtægtsændring punkt. 4 på generalforsamlingen blev endeligt vedtaget og som følge heraf blev de
2 sidste bestyrelsesposter besat med repræsentanter fra Rinkenæs Andelsboligforening som følger:
Ole E. Petersen (afd 44) samt Rudolf Thomsen (afd 43)

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.

Gråsten, den 23.maj 2012

_______________________________
Per Hansen, dirigent

_________________________________
Bente Damkjær, formand

_______________________________
Inga Jensen, referent
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