REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ANDELSBOLIGFORENINGEN SADOLINPARKEN II
År 2020, onsdag den 24. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken II
ved brevstemme.
Bestyrelsen ønskede at efterleve myndighedernes anvisninger i forhold til større
forsamlinger så risiko for smitte og for at blive alvorlig syg af COVID-19 (Corona-virus)
kunne undgås.
Da det for andelsboligforeningen er vigtigt at regnskab, andelskronen og budget godkendes,
afholdte bestyrelsen den 24. marts 2020 generalforsamling ved brevstemme med flg.

1.
2.
3.

Godkendelse af årsregnskab for 2019 - ved brevstemme
Godkendelse af andelskroneværdi på kr. 2,8767 pr. indskud – ved brevstemme
Godkendelse af budget for 2020 – ved brevstemme

De øvrige punkter, som ifølge foreningens vedtægter skal behandles på den ordinære
generalforsamling, vil blive behandlet på en senere generalforsamling, når den nuværende
Coronakrise er overstået, og når sundhedsmyndighederne igen tillader at større grupper af
mennesker forsamles.
Andelshaverne mailede deres brevstemme direkte til administrator Lis Jørgensen fra Sven
Westergaards Ejendomsadministrationen A/S, der stod for sammentællingen.
Administrator modtog 39 brevstemmer af 58 mulige, hvorved vedtægternes § 24 var
overholdt, da flere end 1/5 havde fremsendt brevstemme. Dagsordenens punkter vedtages med
simpelt flertal.
Dagsordenens pkt. 1 – Godkendelse af årsregnskab for 2019 – ved brevstemme:
38 stemte JA og 1 stemte blankt til årsregnskab for 2019.
Årsregnskabet for 2019 blev vedtaget.
Dagsordenens pkt. 2 – Godkendelse af andelskroneværdi på kr. 2.8767 pr. indskud - ved
brevstemme:
37 stemte JA, 1 stemte NEJ og 1 stemte blankt til andelskroneværdi på kr. 2,8767 pr. indskud.
Andelskroneværdi på kr. 2,8767 pr. indskud blev vedtaget.
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Dagsorden:

Dagsordenens pkt. 3 – Godkendelse af budget for 2020 – ved brevstemme
37 stemte JA, 1stemte NEJ og 1 stemte blankt til budget for 2020.
Budget for 2020 blev vedtaget.
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