Referat af ekstraordinær generalforsamling
i Ejerforeningen Grönings Have
den 25. juni 2013

4. juli 2013

Afholdt den:

25. juni 2013

Til stede:

16 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo og AKB
svarende til 80,82 % af stemmerne
Der var afleveret fuldmagter fra 5 ejere til dirigenten ved mødet start.

Referent:

Lars Mann Pedersen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Nedsættelse af stemmeudvalg.
4. Beslutning om tilslutning til Bryggenet.
4.1 Levering af internet via Bryggenet
4.2 Levering af internet og TV-signaler via Bryggenet
Tilslutning til Bryggenet inkl. ny kabling til de enkelte lejemål andrager på baggrund af
tilbud indhentet i november 2012 ca. 720.000 kr., svarende til 4.210,53 kr. pr. lejemål.
Tillæg for TV del andrager 25.000 kr., svarende til 146,20 kr. pr. lejemål.
Etableringen finansieres Bryggenet med tilbagebetaling pr. enhed (ejer/lejer) 75 kr. pr.
måned.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Formand Jan Hyttel bød velkommen og foreslog Bjørn Petersen som dirigent og Lars Mann Pedersen som referent. Begge blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold
til foreningens vedtægter.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagorden blev gennemgået og godkendt.
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Ad 3. Nedsættelse af stemmeudvalg
Bjørn Petersen, Max Katzenelson og Lars Mann Pedersen blev valgt som stemmeudvalg.

Ad 4. Beslutning om tilslutning til Bryggenet
Forud for generalforsamlingen havde en repræsentant fra Bryggenet informeret om mulighederne ved indgåelse af en aftale om tilslutning til Bryggenet.
Alle ejere, andelshavere og lejere havde fået invitation til at deltage i informationsmødet, hvor
der havde været mulighed for at stille spørgsmål til aftalen.
Ingen af de fremmødte ønskede ordet til punktet, hvorefter dirigenten gik over til afstemning om
punkt 4.2 Levering af internet og TV-signaler via Bryggenet, da dette forslag var det mest vidtgående.
8.629 stemmer (67,06%) blev afgivet på ja, mens 4.238 stemmer (32,94%) blev afgivet på nej.
Forslaget om tilslutning til Bryggenets internet og tv var derefter vedtaget, og bestyrelsen arbejder på hurtigst muligt at få indgået en aftale med Bryggenet, samt at få opsagt den nuværende aftale med YouSee.
Forslag 4.1 var derefter bortfaldet.
Formanden takkede dirigenten for mødeledelsen og afsluttede mødet.

Mødet sluttede kl. 20.20

København den:

København den:

--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Formand Jan Hyttel

Dirigent Bjørn Petersen
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