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Ekstraordinær generalforsamling
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14. maj 2007
Beboerlokalet Ved Stadsgraven 5, kld.
2300 København S
Vibeke Madsen

• Dahlerupsgade 1-3 • 1603 København V
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• w w w. b o l i g a d m i n i s t r a t o r e r n e . d k

Mandag den 14. maj 2007 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Ved
Mønten. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsen fremsætter forslag om en nyansættelse af andelskronen, på baggrund af ny offentlig vurdering pr. 1. oktober 2006, jf. endvidere bestyrelsens ”oplæg og begrundelse for indkaldelsen”.

Ad. 1. & 2. Valg af dirigent og referent.
Formand Niels Juul bød de fremmødte velkommen. Vibeke Madsen fra Boligadministratorerne A/S, der blev valgt som dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at den var beslutningsdygtig, da 47 andelshavere var tilstede, heraf 14 ved fuldmagt og
endelig, at ingen havde indvendinger mod afholdelsen af generalforsamlingen.
Vibeke Madsen blev endvidere valgt som referent.

Ad. 3. Bestyrelsens forslag om nyansættelse af andelskronen.
På baggrund af den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2006, var der fra foreningens revisor
udarbejdet en opgørelse, hvoraf det fremgik, at andelskronen maksimalt på baggrund af den
offentlige vurdering på kr. 112.000.000, kunne sættes til 28,21. Opgørelsen var udsendt til alle
andelshavere sammen med indkaldelsen.
Endvidere var bestyrelsens gennemarbejdede oplæg med begrundelse for nyansættelse af
andelskronen til 27,00 udsendt til andelshaverne.
Efter ganske få spørgsmål blev forslaget om en andelskrone på 27,00 sat til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og andelskronen vil frem til næste ordinære generalforsamling lyde på 27,00 svarende til en andelsværdi pr. m2 på kr. 8.100,00.
Der var ikke flere punkter på dagsordenen, og dirigenten takkede for god ro og orden, og
hævede generalforsamlingen kl. 19.15.
København, den 15. maj 2007
Sign. Niels Juul
_______________________________________________________________________
Bestyrelsen

København, den 15. maj 2007
Sign.: Vibeke Madsen
___________________________________________________________________
Vibeke Madsen som dirigent & referent
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