
Ordinær generalforsamling i AB Vegavænget den 8. juni 2021

Formand Henrik Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Annett Klevenhaus fra Deas blev valgt til dirigent og Carl Henrik Hansen blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Der var

31 andelshavere til stede. Derudover var der 5 andelshavere, der havde afgivet fuldmagt.

Ad 2. Bestyrelsens beretning
Formanden oplyste om, hvad der var sket siden beretningen blev udsendt. Herunder om

udskiftning af varmeveksler, indsamling til vedligehold af hjertestarter, godkendelse fra kommunen 

om at fjerne træer på parkeringsplads, orientering om ny affaldsordning, og at

Rationel kommer og udskifter hoveddøre.

Der var enkelte bemærkninger til beretningen. En andelshaver oplyste, at det var forkert, at der

stod at energimærkningen er A. Den er B. Dette er efterfølgende undersøgt. Energimærkningen er

generelt A for alle bygningerne, men for nogle enkelte boliger, hovedsagelig hjørneboliger, er den

B.

Der blev også gjort opmærksom på, at der et sted i beretningen var skrevet Polarisvænget i stedet

for Rigelvænget.

Der blev spurgt om, hvorfor ventelisten er lukket. Det skyldes, at der pt. er mange på listen.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab og forslag til værdiansættelse.
Dette punkt blev delt op i to dele, først forelæggelse af årsregnskab og derefter forslag til

værdiansættelse.

Annett Klevenhaus gennemgik årsregnskabet, som udviste et overskud på Kr. 9.021,- mod et

budgetteret underskud på Kr. 89.364,-.

Der var en drøftelse af, om nogle posteringer vedrørende fælleshuset skulle posteres under

fælleshuset driftsudgifter eller under vedligeholdelse.

Nogle vedligeho!delsesopgaver er flyttet fra 2020 til 2021, bl.a. på grund af Corona, som har

bevirket, at det har taget tid at få tilbud fra håndværkere.

Bestyrelsen oplyste, at der på side 15 i regnskabet var fejl i tallene om hvor meget

valuarvurderingen ville ændre sig ved en ændring i renteniveauet. Der blev udleveret en ny side til

regnskabet med de rigtige tal. Det digitale regnskab på hjemmesiden bliver også rettet og Maria´s

navn bliver tilføjet.

Årsregnskabet blev herefter godkendt.

Carsten Graff havde til behandling om værdiansættelse foreslået, at der blev tilføjet en kolonne på

skemaet over værdiansættelse af andelsboligerne, som viste værdien uden fastfrysning af

valuarvurderingen. Det ønskede bilag blev udleveret.
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