EJERFORENINGEN BEATESMINDEVEJ 93-169
Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 30. april 1998 kl. 19.30
Følgende lejligheder var repræsenteret:
93, 97, 101, 103, 107, 121, 125, 135, 143, 145, 155, 163, 147
123 var repræsenteret i form af en fuldmagt.
Referent: Thomas Jørgensen

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsen foreslår følgende til afstemning:
Farvesætningen af blokkens vinduer og døre ændres, samt at der hyres
professionel bistand som kommer med farvesætnings forslag (mindst to).
3: Eventuelt.

Ad 1:
Kaj A. Hansen (nr. 93) blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at
generelforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2:
Formanden, Tom Mowinkel (nr. 145), fortalte kort at grunden til, at der blev indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling, var at forslaget om at male døre og vinduer i bygningen, som blev
vedtaget ved generalforsamlingen den 24. marts 1998 ikke var gyldig, fordi forslaget ikke fremgik
af dagsordenen. Derfor havde bestyrelsen besluttet at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor der kunne blive stemt om forslaget på ny.
Der blev herefter foretaget en afstemning om, der skulle males eller ikke. Resultatet af
afstemningen var følgende: 7 stemte for forslaget, 4 stemte mod forslaget og 3 undlod at stemme.
Dermed blev forslaget om at male døre og vinduer i nye farver godkendt.
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Det blev herefter bestemt ikke at bruge en arkitekt til rådgivning i forbindelse med farvevalg, da de
fleste mente, at det ville blive for dyrt.
Det udvalg, som blev nedsat efter den ordinære generalforsamling til at finde nogle nye farver,
fortsætter. Udvalget består af: Michael (nr. 159), Jacob (nr. 135) og Lizzi (nr. 143).
Det blev bestemt at bestyrelsen skal udforme en skrivelse, hvor hver enkelt lejlighed skal skrive
under på, om de selv vil male deres døre og vinduer, eller de vil betale en malermester for at gøre
det.
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Ad 3:
Tom Mowinkel fortalte, at der var forsvundet en højtryksrenser fra det nye viceværtsrum, som alle i
bygningen har adgang til.
Det blev herefter bestemt, at der skal sættes en ny lås i døren, så alle ikke har adgang til rummet.
Det bliver dog herefter muligt at låne nøgler til rummet ved følgende personer: Tom Mowinkel (nr.
145), Kaj A. Hansen (nr. 93) og Thomas Jørgensen (nr. 103).

___________________________
Tom Mowinkel (formand)

__________________________
Kaj A. Hansen (Dirigent)

Side 3/2

