~eslutni~gsref~rat fra orØina~r generalforsamlir~q i AIB Torvebo, afholdt din 31. mai ZQ16.
D A G O R D E fV , iffllge vedtaegferne:
1.
Valg af dirigent.
2_
Formandens beretning.
3.
Regnskab med revisors påhegning.
~.
Overskuddets fordeling.
5.
Forslag.
Valg til bestyrelsen.
~.
7.
Eventuelt.
Act. i~ur~kt '~ o
Som dirigent vØlgtes advokat Nina Pugh, der ~;o~sfaterede, at generalforsamlingen var lovligt
ir~dvarslet oØ beslutningsdygtig, idet 64 andefe var r~pra~ser~teret, heraf 2l vec~ fulåmagt
Aå. P'u~tk~ 2.
Formand Jack Petersen aflaØde bestyrelsens beretning, som godke~d~es ~r~~ternrr~iØ.
Ad. Punkt 3.
Nina Pugh forefag~e regnskab, iikvid~tetsoversågt cog budget, saml bestyrelsens forslag til andefsværdi pr 1. juni 2Q16 til kr. 261,~ 1 pr, månedlig boliØafØiftskrone> januar 20 6, gælåsnde frem til
næste generalforsamling. Den for~sl~~de andelsværdi er udtr}~k for uændrede andels~~rdier i
forhold til sidste år, idet andelskronen ska! ganges mec~ boligafgiften, der ~r s#eget meØ 2%.
ForeninØens driftsreØnskab udviser underskud på godt kr. 1,053.000,Q~. Underskuddet skylØes
kurstab og omkostninger i forbindelse med låneomlægning ca. kr. 1.fi00.000,00, hvoraf det ses, at
det ordinære driftsresultat ville have vimret ganske pænt. Låneomlægningen blev gennemført på et
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vinduesrenovering var ikke optØget inden rec~n~kabsår~ts afslutning, og indg~r derfor ikke i
formueberegningen. ForeninØØn~ formue er st~g~t lidt i forhold til siØste år, men i lyset af den
forest~en~e vindu~s~dsf~iftning ag derkilhør~nde låneoptagelse, har bestyrelsen valgt a~ forestå
~a,ndre~e ande[sværdi~r. ~es~rvatior~ til eventuel ~~rØiforringelse a~ formuen ~r nu øget til næs4era
kr. ~.OQ0.0~0,00. 3Q-5~°fQ af vinduesproj~ktØts uØgifter forvenies at kunne fiillægges ejen~orrimens
værdikonto som forbet ring t n~~te års ~eØnskab, hvorfor anØ~lsværdierne ikke forventes at fylde
pågrund af det forest ende vinduesprojekt og låneoptagelse,
Foreningens likviditet e~ fin, idet der er et overskud på ca. kr. 1.600.000,~~. ~udgeitet far deft nyg år
adviser et unders~Cud på godt kr. 9.900.000,00, idel der forventes at blive brugt kr. ~ 0.4 0.000,00
på vinduesprojektet. Uden de#te projekt ~ill~ drif#sresuffat~t vaer~ et overskud p~ kr. 443.OD0,00.
Der var ikke stillet forslag om æ~Øring a# boligafØift~n, udover forhØjelsen på 2°/a hvert ~r pr. 1.
april, som ~~ensa~ttes til stirre vedligeholdelsesarbejder.
En andelsFiaver ønskede ~n dre~ftelse a~, hvorvidt foreningen skalle ændre vurderingsprincip for
ejendommen, ti! v~luarvurdering. ~irig~nten oplyste; at dette forudsætteren vedtægts~n~ring, som
iili~der anvendelse af valuarvurde~inØ. Der fandt en længere debat sted mid argumenter for og
imod v~luarvurdering. Bestyrelsen ~enuiste til foreningens #rad€tion flor fo~siØtigt ~t værdiansætfels~
af ar~delsværdi~rn~, blandt andet ud fra ønsket om at tilgodese ar~d~lshavere, s~nn flygter ind i
foreningen frem for dem som flytter tad. Deb skal ikke vaere dyrt at flyfif; ind i A/B Yorvebo, og
bestyre(se~ gør r~neØeY for at foreningea~ fortsaetter reed en sund akonorni, hvor eje~~dommen
løbenåe vedliØehold~~ uden story bo~igafgiftsfonc~~je6ser. ~e senesti: irs store projekter vil Ølve
meldt til SKAT til brug for ~je~domsvurderingen, sym forventes rriodt~get foråret 2019. D~ meget
store stigninger i ~nde{~værdier, der høreg om r aj~~blikket, k~~ virke tillokkende, rr~en Øesty~efs~n
opfordrede medlemmernØ til at bakke Øp om erg moØeraf linie, sØ ingen rssikerer at miste m~ng~
penge v~:d køb af en andel i A/B Torvebo, selvorr~ der også fremover må faru~ntes større eller
mindre fåneoptaØelser.
En andelshaver bemærkede, a# teksten p~ side 17 om then offentlige ejendomsvurdering ikke er
korrekt, idet der har været afholdt mangØ forbedrit~gs~rbejder efter 1. oktober 2012, men at

ejendommen er værdiansat uØen hensyntagen hertil. Nina Pagh lovede at orientere revisor am
fejlen, s~ åen ikke gentales.
Det forelagte inklusiv den fioresl~ede andelsværdi ~~Qv enster~nrniØt ~odkendfi.
Act. F~a~nkfi 4.
Der var infa overskud at fordele.. s~ d~tfie punkt udgik.
Act. Punkf 5.
F~rsfac~ fra Defier J. Binh orn retab~erir~g af ~oiletfi~r i Videne b6~v ikke behandlet, idet
forslagsstiller ikke___ var ~øc~t. Bestyrrelsen havde udført et starre forarbejde og taft med
håndværkere for at få t~lbudsp~iser. Gård-toiletterm vil koste ca. kr. 175.000,00 i Øniægsudgift,

Ad. Punkl 6e
Som bestyrelsesmedlemmer for 2år genvalgtes Jeanet Ingemann ag Jurgen Pedersen. Til posten
sam nyt bestyrelsesmedlem opstilleØe Eva C. Farslund og Patrick IVien#z. Ved skriftlig afstemning
blev Eva C. Forstund valgi som bestyrelsesmedlem for 1år, idet hun fik 34 stemmer og Jatrick
Mentz fik 28 slemmer, og 2 stemte blankt. Sam suppleant for 2år genvalgtes Kim Olsen, og da
hiØtidige suppleant Eva C. Forslud var valgt til bestyrelsen; skufle der vælges suppleant for 7år.
Tid Øenne post valgtes Patrick Mentz uden madkandidater.
Bestyrelsen har herefter følgende sarnmensaetninq:
Jack Petersen
formand
Jeanet Ingemann, Jurgen Pedersen, Eva Dah( og Eva C. Forslund
Bestyrelsesmedler-nmer
Kim Olsec~ og Patrick Mentz
Suppleanter
ad. Punkt 7.
Der kan intet besluttes under dette punkt og efter enke{te punkter afsluttede dirigenten
generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
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