Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Jæger
afholdt torsdag den 29. juni 2017
kl. 18.30 i Jægersborggade 27, kld
2200 København N
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag om endelig vedtagelse af vedtægtsændringer jf. bilag 1 og bilag 2
3. Forslag om vedtægtsændring af § 3 stk. 1 jf. bilag 3

I alt 49 lejligheder ( heraf 12 ved behørig fulmagt) ud af 447 lejligheder i foreningen var
repræsenteret på generalforsamlingen.
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Ea Halgreen fra Administrationshuset A/S blev valgt som dirigent og referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i
henhold til den fremsendte dagsorden bortset fra punkt 3, idet der ikke var over 2/3 af
foreningens medlemmer til stede på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 27, stk. 2.
Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse fortsatte generalforsamlingen.
Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der
gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.
Ad 2. Forslag om endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne jf. bilag 1 og bilag 2
Indledningsvis foreslog dirigenten, at generalforsamlingen behandlede vedtægtsændringerne i
bilag 1 og 2 hver for sig, såfremt ingen andelshavere havde indvendinger herimod.
Forlag om ændring af § 3 stk. 2, § 11 stk. 3 og § 12 stk. 2 jf. bilag 1
Dirigenten spurgte om der var andelshavere, som havde spørgsmål eller kommentarer til
forslaget om vedtægtsændringerne i bilag 1.
Da dette ikke var tilfælde blev forslaget om ændring af vedtægternes § 3 stk. 2, § 11 stk. 3 og
ikke § 12 stk. 2 sat til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt endeligt vedtaget jf. vedtægternes § 27 stk. 2
Forlag om ny midlertidig bestemmelse i § 12 stk. 4 jf. bilag 2
Bestyrelsen redegjorde indledningsvis for, at it-systemet til brug for registrering af fremleje
gennem AirBnB og lign. var færdiggjort, hvorfor vedtægtsændringen ville træde i kraft med det
samme, såfremt forslaget blev endeligt vedtaget.
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Indledningsvis bød formand Kim Boesen velkommen til de fremmødte.

Efter en kort debat blev forslaget sat til skriftlig afstemning og stemmerne fordelte sig som
følger:
For: 40
Blank: 0
Imod: 9
De midlertidige vedtægtsændringer blev derfor endeligt vedtaget jf. vedtægternes § 27 stk. 2.
Såfremt forslaget ikke godkendes på den ordinære generalforsamling igen i 2018, vil det
automatisk blive slettet fra vedtægterne herefter.

Bestyrelsen argumenterede imod det stillede forslag, idet de redegjorde for, at der ofte gives
dispensation til ægtefolk og samlevende der har optaget fælles lån, men som ikke har haft
fælles folkeregisteradresse i min. 2 år, hvorfor bestyrelsen ikke fandt en egentlig
vedtægtsændring nødvendig.
Da der ikke var yderligere kommentarer, blev forslaget sat til afstemning med følgende
fordeling af stemmerne:
For: 2
Blank: 2
Imod: 45
Forslaget om vedtægtsændring af § 3 stk. 1 blev dermed forkastet.

Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden
og hævede generalforsamlingen kl 19:00
Nærværende referat er underskrevet elektronisk med NemID iht. vedhæftede
underskriftsdokument af foreningens formand og dirigent iht. vedtægternes § 28
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Ad 3. Forslag om vedtægtsændring af § 3 stk. 1 jf. bilag 3
Forslagsstiller var ikke mødt op på generalforsamlingen, hvorfor forlaget ikke blev yderligere
motiveret.
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