
Ekstra ordinær generalforsamling i AB Vegavænget torsdag d.2.juni 2022 kl.20.00 

Fremmøde af 19 andelsboliger og 8 fuldmagter. 

1. Valg af Dirigent. 

Hjalte Thomsen nr.30 blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

2. Valg af referent. 

Jeanne Mikkelsen blev valgt som referent. 

Formand Henrik Rasmussen bød alle fremmødte velkommen og forklarede lidt om hvorfor bestyrelsen havde 

indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling. 

3. Godkendelse af placering af affaldsø på første parkeringsplads i midterrækken. 

Der blev diskuteret lidt frem og tilbage, hvor en andelsbeboer mente vi som bestyrelse kunne have grebet det 

anderledes an. Der blev sagt om bestyrelsen ikke kunne have undersøgt tingene og forholdene bedre inden 

den ordinære generalforsamling, hvor der var afstemning.  

Bestyrelsen oplyste, som vi også sagde på den ordinære generalforsamling, at vi ikke havde fået tilbagemelding 

fra kommunen på alle vores spørgsmål. Og at prisen var en ca. pris. 

Placeringen blev godkendt med 22 stemmer. 

4. Godkendelse af tilbud fra JOCA A/S  

Der blev spurgt om bestyrelsen havde indhentet flere tilbud, dertil var svaret nej.  

Vi har undersøgt priser hos andre firmaer og de ligger på det samme niveau. Vi kunne oplyse at et par af de 

andre Vænger også vælger JOCA A/S som er prækvalificerede/forhåndsgodkendt af Vest forbrænding og flere 

kommuner. 

Tilbuddet blev godkendt med 22 stemmer. 

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at anvende op til 40.000 kr. til ekstra omkostninger betinget af generelle 

prisstigninger og ekstra omkostninger til uforudsete udgifter. 

Klaus Herskind spurgte hvorfor vi ikke kun kalkulerede med 10 % af beløbet til ekstra udgifter som ABF 

anbefaler, hvortil vi oplyste, at hvis vi så overskred med ca.5.000 kr. så skulle vi ikke igen indkalde til ex.ordinær 

generalforsamling for at få bemyndigelse til at bruge det ekstra. 

Bestyrelsen regner og håber heller ikke med at der skal bruges 40.000 kr. ekstra.  

Bestyrelsen fik bemyndigelse med 22 stemmer. 




