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REFERAT 
Generalforsamling i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran, 
Munkebjerg Hotel i Vejle, 
Lørdag den 7. april 2018 kl. 12.30 – 16.15 
 
Formanden, Carsten Kjær (CK), bød velkommen til årets generalforsamling, og annoncerede, at 
generalforsamlingen i 2019 finder sted lørdag d. 27. april 2019. Dette kan så allerede nu indskrives 
i ejerkredsens kalendere. 
Endvidere præsenterede CK bestyrelsen, som består af Hans Stige, næstformand og kasserer, Pia 
Brunse, sekretær og Carsten Kjær, formand.  
CK præsenterede ligeledes foreningens administrator: Finn Egelund Pedersen. 
Herefter gik man over til dagsordenen. 
 
1. Valg af dirigent 
Jann Besenbacher (JB) valgt med akklamation. 
JB konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i hht. vedtægternes § 10. 
JB orienterede om, at der i alt var 187 stemmer til rådighed – fordelt på tilstedeværende ejere og 
afgivne fuldmagter. 
JB orienterede om, at sekretær i bestyrelsen, Pia Brunse, var referent på generalforsamlingen. 
JB gennemgik, hvilke materialer, der var udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
JB forudså, at der kunne blive behov for skriftlige afstemninger, og foreslog Finn Egelund 
Pedersen (FEP) og JB som stemmetællere. 
Dette forslag blev godkendt af forsamlingen. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
JB orienterede om, at i bestyrelsens beretning indgik dels den kommende mundtlige beretning, 
dels den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. 
Ligeledes indgik Nyhedsbrevet fra oktober 2017 i beretningen. 
 
CK aflagde derefter bestyrelsens beretning. Han pointerede, at det kan være ganske vanskeligt 
med den mundtlige beretning, fordi bestyrelsen generelt gør sig stor umage for at informere 
ejerkredsen om, hvad der løbende foregår i foreningen. CK havde denne lørdag valgt at sætte 
yderligere ord på hovedpunkter i beretningen, og så var der et par væsentlige nyheder, som først 
er blevet kendt i tiden efter udsendelsen af indkaldelsen. 
 
Årets fokuspunkter har været 4 ”hovedoverskrifter”: 

• Udvendigt bygningsvedligehold 
• Inventar, især sovesofaer 
• Digitalisering 
• Lejlighed 10 

 
Den udvendige bygningsvedligeholdelse har koncentreret sig om Sydfløjen, som er blevet 
istandsat efter tagrenoveringen. 
Inventar-delen har primært drejet sig om de nye sovesofaer. Der kommer nye i lejlighederne 3, 5, 
9, 14, 15 og 16 torsdag d. 12. april 2018 – og i januar/ februar 2019 kommer der nye i de sidste 
lejligheder: 1, 2, 4, 6 og 7. 
Der er opsat beskyttelseslister på dørene lige under håndtagene – fordi malingen slides af, når vi 
”puffer døren i” uden at bruge håndtagene. Så i stedet for at vi skal bruge tid og penge på maling 
igen og igen, sætter vi nu beskyttelse på dørene. 
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Herudover er der kommet nye LED-lamper i gange og entreer, hylder i brusenicher og vi har 
udskiftet falmede billeder og fået andre indrammet. 
Der er også sket, og vil fortsat ske, løbende udskiftninger af hvilestole, standerlamper og sideborde 
v. sofaerne (de gamle sideborde er for store, når de nye sofaer installeres). 
Indførelse af gratis Wi-Fi har været en succes. 
 
Inden CK gik videre med Digitalisering og Lejlighed 10, fortalte han om den rejsemesse, vi deltog i 
i Herning i februar måned 2018. Bestyrelsen havde fundet, at vi gerne ville stille os solidariske med 
de øvrige foreninger i Dansk Timeshareejer Forening (DTF) og deltage i messen, selv om vi ikke 
havde den helt store tiltro til, at Højengran ville få stort udbytte af den. FEP var til stede på messen 
en hel fredag, og CK en hel lørdag, og de kunne konstatere, at de, som kommer på sådan en 
messe, ikke helt er vores målgruppe. For os må det vigtigste være, at interesserede kender vores 
hjemmeside og ad den vej kontakter os. Det er bestyrelsens opfattelse, at de fleste salg sker via 
hjemmesiden eller personlige kontakter. – Hvis der arrangeres en tilsvarende rejsemesse igen, er 
det derfor bestyrelsens opfattelse, at Højengran ikke skal deltage. 
 
Mht. digitalisering fortalte CK kort om bestyrelsens forslag om, at udsendelse af dagsorden mm. til 
generalforsamlingen fremover kan ske digitalt via foreningens hjemmeside. Hvis dette blev 
vedtaget (under pkt. 4(a) på dagsordenen), ville det bl.a. betyde, at ejerkredsen allerede nu havde 
garanti for, at senest d. 6.april 2019 ville alt materiale til 2019-generalforsamlingen være at finde 
på Foreningens hjemmeside. 
 
Herefter gav CK en redegørelse for historikken mht. Lejlighed 10.  
I 2014 gav Vestjysk Bank (VB) meddelelse om, at de ønskede at sælge lejlighed 10, som i ”den 
samlede Højengran konstruktion” er en selvstændig ejerlejlighed. ”Den samlede Højengran 
konstruktion” består af 3 dele: 
1. Ejerlejlighed 1, som er de 26 lejligheder, der er vore naboer. 
2. Ejerlejlighed 2, som er de 15 lejligheder ejet af vores forening (Foreningen af Time Share Ejere 
på Højengran) 
3. Ejerlejlighed 3, som er lejlighed 10, ejet af VB. 
Lejlighed 10 blev i 2014 udbudt til salg og på forespørgsel forestillede VB sig en salgspris på 1 mill. 
kr. I 2015 kunne vi konstatere, at lejligheden var sat til salg for 600.000 kr. ved ejendomsmægler i 
Skagen. Bestyrelsen lavede et regnestykke indeholdende mulige salgspriser, moderniserings-
udgifter, liggetider, avance samt udgifter til lån, og på det grundlag blev der afgivet købstilbud på 
300.000 kr., hvilket VB afslog. 
Herefter har der stort set været stilstand i dialogen, men i begyndelsen af 2017 beså bestyrelsen 
på ny lejligheden og kunne med glæde konstatere, at den fremstår særdeles pæn og velholdt, så 
den fungerer som en form for ”retro-lejlighed” med f.eks. det tidligere køkken. Der er således ikke 
behov for en gennemgribende renovering – lejligheden vil i givet fald fint kunne sælges, som den 
står nu. 
 
I juni 2017 tog bestyrelsen initiativ til et møde, og CK mødte ejendomsmægleren. 
30. september blev CK kontaktet af ejendomsmægleren, som formidlede et nyt købstilbud. Dette 
tilbud tilkendegav bestyrelsen, at vi nok kunne være interesserede i at gå videre med - under 
forudsætning af en generalforsamlings godkendelse. 
30. november bad CK om et nyt møde med ejendomsmægleren, idet en ”helt fremmed” mulig 
køber pludselig havde kontaktet CK for at få oplysninger, som CK dog ikke kunne udlevere, men 
måtte henvise til ejendomsmægleren. 
6. december havde Hans Stige (HS) og CK et positivt møde med ejendomsmægleren, hvor vi bød 
400.000 kr. – stadig med forbehold for en generalforsamlings godkendelse. 
2.januar 2018 fik CK en nytårshilsen fra ejendomsmægleren, som fortalte, at det var svært, men at 
der var fremdrift i sagen. 
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21. marts meddeler CK ejendomsmægleren, at bestyrelsen har besluttet at bede 
generalforsamlingen om bemyndigelse til at kunne handle med VB, hvis muligheden opstår. 
3. april får vi et konkret tilbud fra ejendomsmægleren, som lyder på 475.000 kr., og at VB lover, at 
de ikke vil sælge til anden side før efter 16. april således, at vi kan nå at afholde vores 
generalforsamling og forelægge vores anmodning om bemyndigelse. 
 
Vi står derfor nu i en epokegørende situation, hvor vi har muligheden for at ”blive herre i eget hus”. 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at det vil være endog meget hensigtsmæssigt for alle, hvis det er 
foreningen, som køber lejlighed 10 og dermed kan styre prisfastsættelser mm. på en for 
ejerkredsen fornuftig måde. Skrækscenariet er, at en helt fremmed køber kunne vise sig at være 
en ”Karl-Smart”, hvis værdier slet ikke ville passe ind i vores forening. 
 
Yderligere oplysninger samt debat om evt. køb kan bedst finde sted under pkt. 4(e). 
 
Herefter orienterede CK om bestyrelsens arbejde med den kommende Persondataforordning. 
Denne forordning er en EU-forordning, som skærper den nuværende Persondatalov, og det er 
vigtigt, at vi overholder de regler, som angives i forordningen – ellers er der meget store bøder i 
vente. 
Bestyrelsen er i fuld gang med at udarbejde de nødvendige dokumentationer for, hvorledes vi 
anvender og opbevarer persondata, og vi har i foreningens regi udelukkende det, som kaldes 
”almindelige persondata”, ikke ”følsomme persondata”, så det er en overkommelig opgave. 
Den nye forordning træder i kraft d. 25. maj 2018, og bestyrelsen garanterer, at alle dokumenter er 
på plads senest denne dag. 
CK sluttede af med at beklage, at bestyrelsen ikke havde nået at udsende et lovet Nyhedsbrev i 
februar 2018 – årsagen er, at vi på det tidspunkt var i fuld gang med generalforsamlingsmaterialet. 
 
CK takkede til slut såvel foreningens medlemmer, som samarbejdspartnere, FEP og bestyrelsen 
for et FINT samarbejde. 
 
JB proklamerede herefter tapas-frokost, og generalforsamlingen holdt frokostpause fra kl. 13.30 til 
14.15. 
 
Efter frokostpausen lagde JB op til spørgsmål og debat om beretningen. JB delte denne del af 
generalforsamlingen op i de punkter, CK havde fremhævet i sin beretning således, at spørgsmål 
og kommentarer fremkom i en vis struktur. 
 
Gitte Lundholm, bl.a. 0510, ønskede sig meget en skammel i køkkenet således, at man kunne stå 
op på den og dermed nå op til de øverste hylder i køkkenskabene. Hertil svarede CK, at 
bestyrelsen er opmærksom på problemet med de høje skabe, for der er højt, og at vi forsøger at 
stille de mindst brugte ting på de øverste hylder. I de skure, som hører til hver lejlighed, står en lille 
trappestige, som netop er indkøbt som hjælp til at nå hylderne. Den er man velkommen til at tage 
ind og anvende. 
 
Poul Møller, bl.a. 1105, gav ros til de nye sovesofaer. 
 
Steffen Jacobsen, 1611, fortalte, at årsagen til, at malingen skaller af dørene, sandsynligvis er, at 
dørene er malet ”for tidligt”, dvs. ikke renset ordentligt af, inden malingen er påført. 
 
Tommy Ringdal, 1449, efterlyste at knivene i køkkenet blev slebet. Det burde gøres tit. Hertil 
kunne CK fortælle, at i december 2016 var alle knive blevet slebet i forbindelse med, at bestyrelsen 
var samlet i Højengran i nogle dage. Bestyrelsen skal nok være opmærksom på det fremover. 
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Vagn Mørup, 0632, gav udtryk for, at den tilbudte købspris for lejlighed 10 var acceptabel, især 
hvis man kunne barbere 25.000 af prisen. 
 
Herefter var der ikke flere spørgsmål eller kommentarer, og JB satte beretningen til afstemning. 
Den blev enstemmigt vedtaget. 
 
3. Godkendelse af foreningens regnskab for 2017 og beslutning om anvendelse af overskud 
i henhold til det godkendte regnskab. 
HS gennemgik regnskabet vha. 3 søjlediagrammer, som både vistes på storskærm og var blevet 
kopieret og lå på bordene. (Disse diagrammer er vedhæftet dette referat som bilag). 
 
Inden HS gik i gang med selve regnskabet, omtalte han de store investeringer, der afskrives over 
10 / 20 år. Foreningen har i årene 2014 – 2017 investeret 2, 5 millioner kr. – og har stadig 
fornuftige regnskaber! 
 
I bemærkningerne til regnskabet henviste HS til den udsendte A-5 årsrapport for 2017 og til den 
udsendte indkaldelse, side 8. 
 
Årsresultatet med et overskud på 125.000 kr. finder bestyrelsen tilfredsstillende. Det skal 
sammenholdes med et budgetteret overskud på 95.000 kr. 
 
HS fremhævede 2 ting fra revisionsprotokollatet vedr. årsrapport 2017. 
 

• Konklusion: ”Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger”. 
• Forsikringsforhold: ”Foreningens forsikringsforhold er ikke omfattet af vores revision”. 

Revisor har bedt om en bekræftelse af, at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at 
foreningens aktiver og hele foreningen vurderes tilstrækkeligt forsikringsdækket. Denne 
bekræftelse har revisor fået, idet vi har indgået en 3-årig aftale med en forsikringsmægler, 
som har gennemset alle vores forsikringer. Denne mægler vil også være os behjælpelig, 
hvis vi får brug for at indberette skader eller forhandle nye forsikringer. 

 
Indtægter: 

• Kontingentindbetalingen er fortsat HTS største indtægt. Sagt på en anden måde er 
serviceafgiften forudsætningen for, at foreningen kan fungere tilfredsstillende. Igen i år kan 
vi konstatere, at medlemmerne med ganske få undtagelser betaler til tiden. (Benyt gerne 
betalingsservice, hvis I ikke allerede gør det).  

• På lejlighed 10, der jo er sat til salg af Vestjysk Bank, har vi indtægter på 50.000 kr. 
• Foreningens værdipapirer er fortsat gode at have; men de gav mindre i afkast end 

forventet. 
 
Variable omkostninger: 

• Rengøring udviser en besparelse på 11.000 kr. i forhold til regnskabet i 2016.  
• El-forbrug: I 2017 har vi betalt 15% mindre pr KWh i forhold til 2016. Vores forbrug har 

været 18% lavere sammenholdt med 2016 Det skyldes 2 ting: Nyt og bedre isoleret tag og 
iflg. Teknologisk Institut var fyringssæson 2017 ca. 2% ”billigere” end sæson 2016.  

 
HS viste på storskærm et søjlediagram vedr. faste omkostninger (vedhæftet dette referat som 
bilag): 

• Personaleudgifter dækker FEP og afløsere (lønudgift). 
• Inventar. De største udgifter er udskiftning af 4 sovesofaer med sideborde, nye LED-lamper 

i gange og entreer, hylder i brusenicher samt køb og indramning af billeder. 
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• Udvendig vedligeholdelse (bygning syd: Afrensning og algebehandling af sydgavlen og 
gavlen mellem lejlighed 11 og 12 og maling af svalegang på 1. sal samt afrensning af 
terrasser 8-11). 

• Møder: Udgiften svarer til forventet 2017.  
• Generalforsamling. Flere medlemmer har mødt op til det fællesskab, som en 

generalforsamling er udtryk for. Formandsjubilæet var også medvirkende til det store 
fremmøde i 2017. 

• Afskrivninger. 10-årig afskrivning på køkkener og 20-årig afskrivning på tag i bygning nord 
og syd. (Søjlediagram). 
 

Kassekredit: 
Den bevilgede kassekredit på 500.000 kr. (nu nedskrevet til 450.000 kr.) står pt. urørt. Det højeste 
træk på kassekreditten var den 18. juli med et beløb på 50.685 kr. Det var en ganske kort periode, 
at der blev trukket på den bevilgede kredit. 
 
Konklusion: 
På bestyrelsens vegne indstillede HS den reviderede og underskrevne årsrapport med et overskud 
på 125.000 kr. til generalforsamlingens godkendelse. 
 
HS foreslog endvidere, at årets overskud overføres til egenkapitalen. 
 
JB åbnede for spørgsmål og kommentarer til regnskabet – der var ingen, og regnskabet blev 
efterfølgende enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 
JB oplyste, at bestyrelsen ønskede at få stemmetal i pkt. 4(a), hvorfor der ville blive skriftlig 
afstemning under dette punkt. 
 
Vedtægternes § 10: 
(4a): Indkaldelse ved opslag på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. 
CK motiverede bestyrelsens forslag:  
Vi ønsker absolut IKKE at skære ned på omfang af og grundighed i materialerne, det er 
udelukkende et spørgsmål om at lette arbejdsgangen ved udsendelse af materialer og at skære 
ned på portoudgifter o. lign. – Hvis forslaget vedtages, vil det selvfølgelig stadig være muligt at få 
materialet tilsendt med post eller på mail. Man skal blot hvert år kontakte vores kontor i Skagen, 
som så vil sørge for udsendelse pr. mail eller eventuelt brev. 
Årsagen til, at bestyrelsen ikke blot foreslår, at materialet udsendes til alle pr. mail, er, at vi fra 
andre foreninger har hørt, at det ikke fungerer ret godt. Hvis nogen f.eks. skifter mailadresse, er 
det ikke altid, at de, som skifter, får fortalt det til alle – og så står man pludselig med noget 
materiale, der ikke kan afleveres til tiden. 
JB gennemgik, hvad der stod i de gældende vedtægter, så konsekvensen ved en vedtagelse, stod 
helt klart. Herefter satte JB afstemningen i gang, og efter indsamling og optælling af stemmer, var 
resultatet: 
 
Forslaget vedtaget: 
For: 186 stemmer 
Imod: 0 stemmer 
Blanke: 0 stemmer 
1 stemmeberettiget havde ikke afleveret stemmeseddel. 
 
(4b): Vedtægternes § 10: 
Generalforsamling afholdes i april kvartal. 
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(4c): Vedtægternes § 10: 
Punkterne 4 og 5 på dagsordenen bytter plads. 
 
Punkterne (4b) og (4c) blev sat til afstemning under èt ved håndsoprækning, og resultatet blev: 
Forslaget vedtaget: 
For: 187 stemmer 
Imod: 0 stemmer 
Hverken for eller imod: 0 stemmer 
 
Vedtægternes § 12: 
(4d): 3 medlemmer i bestyrelsen valgt for 2 år og skiftevis afgår 1 og 2. 
 
JB tydeliggjorde, at forslaget indebar, at bestyrelsesmedlemmerne ville afgå/ være på valg 
således, at i lige år ville der afgå 1, og i ulige år ville der afgå 2. 
Vagn Mørup (VM), 0632, opfordrede til, at forsamlingen stemte imod dette forslag eller undlod at 
stemme. Begrundelsen herfor var, at VM mente, at den nuværende formulering havde fungeret fint 
i alle årene, og at det var godt, hvis bestyrelsen havde muligheden for at supplere op, hvis det 
pludselig skulle være nødvendigt. 
CK replicerede, at dette punkt på ingen måde var et kardinalpunkt for bestyrelsen, det var 
udelukkende en ”afstøvning” af punktet – vi har i mange år ”kun” været 3 i bestyrelsen, og når det 
er således, kan det ligeså godt fremgå af vedtægterne. 
VM begærede skriftlig afstemning, og resultatet heraf blev: 
 
Forslaget vedtaget med det nødvendige 2/3 flertal (125 stemmer af 187 mulige stemmer): 
For: 125 stemmer 
Imod: 45 
Blank: 15 
2 stemmeberettigede havde ikke afleveret stemmesedler. 
 
(4e):  
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at kunne ”tage action”, hvis der viser sig mulighed for 
køb af lejlighed 10, som i dag er ejet af Vestjysk Bank. 
 
CK motiverede anmodningen: 
Under beretningen var de fleste ting fortalt, så CK supplerede med at sige, at hvis bestyrelsen fik 
’Ja’ til anmodningen, ville vi være i stand til at købe lejlighed 10, idet der er økonomi i foreningen til 
købet. 
Hvis det bliver et ’Ja’, vil bestyrelsen udarbejde et ”papir”, som offentliggøres til alle foreningens 
medlemmer mht., hvad der kommer til at ske, hvilke muligheder bestyrelsen ser i lejligheden mm. 
Vi tager meget gerne mod gode ideer! 
Foreløbig er det bestyrelsens opfattelse, at det på sigt vil være fornuftigt at indrette lejligheden 
således, at den bliver til en 4-personers lejlighed uden ovenlys (vi vil ikke lave hul i det fine, nye 
tag!). Men her og nu er det ikke nødvendigt med store istandsættelser eller ændringer (som også 
nævnt i beretningen). 
 
JB lagde op til debat og kommentarer. 
 
Lilian Boye-Hansen, bl.a. 0416, fortalte, at hun havde set lejligheden, fordi hun og hendes mand 
havde overvejet at købe den, og at lejligheden er i fin stand. 
 
Jens Møller, 1634 + 1635 gav udtryk for forståelse for bestyrelsens hensigt, men var i tvivl om det 
fornuftige i et evt. køb, når man betænkte, at der på nuværende tidspunkt var 119 lejligheder, som 
var til salg. 
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Frank Ankjær, 0608+0645 var ligeledes i tvivl om, hvornår det var rentabelt at købe – hvor er 
balancepunktet mellem antal uger til salg og antal solgte uger? Lige nu har vi jo 49 uger, som ikke 
rigtig kan sælges. 
 
Villy Gade,1517, mente, at nu har vi chancen for at erhverve den sidste lejlighed og dermed blive 
”herre i eget hus”, og det skulle vi gøre. 
 
CK svarede, at bestyrelsen udarbejdede en kalkule i 2015, som viste, at lejlighed 10 samlet set 
ved videresalg kunne indbringe ca. 685.000 kr. Men vi ved selvfølgelig, at alle uger ikke kan 
sælges, og der kommer lidt højere udgifter til rengøring o. lign. – ligesom vi vil ”miste” de 50.000 
kr., vi årligt får i serviceafgift fra VB – men den manglende indtægt fra VB vil jo blive udlignet ved, 
at nye ejere betaler serviceafgiften. Da den er 2.800 kr. pr. uge, vil det forventeligt kunne indbringe 
et større beløb end de 50.000 kr. Vi kommer ligeledes til at være ”bagefter” med købssummen på 
475.000 kr., men salg af sommerugerne og andre ”store” uger, vil tilsammen kunne indbringe et 
stort beløb. Vi vil sandsynligvis også kunne udleje mange af ugerne, indtil de bliver solgt. Endelig 
vil vi være bedre i stand til at kontrollere (videre)salgspriserne, hvis foreningen selv står for dette 
(videre)salg i forhold til en mulig ”fremmed køber”. 
 
HS orienterede herefter om foreningens likvide midler mm., som de ser ud pt. 
Der står 75.900 kr. på driftskontoen, og 402.296 kr. på hovedkontoen – herudover har vi en 
kreditaftale på 450.000 kr., så vi HAR pengene til at købe for. 
 
Herefter var der ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og JB satte anmodningen om 
bemyndigelse til afstemning. Resultatet blev: 
 
Bemyndigelsen givet med følgende stemmer (ved håndsoprækning): 
For: 181 stemmer 
Imod: 4 stemmer 
Hverken for eller imod: 2 stemmer 
 
5. Godkendelse af budget for 2019 – herunder fastsættelse af kontingent 2019 
HS forelagde budgettet og henviste til side 9 i indkaldelsen til generalforsamlingen. HS gjorde 
samtidig opmærksom på, at det jo var en speciel situation at skulle redegøre for budget lige efter, 
at bestyrelsen havde fået bemyndigelse til at indgå en større handel. Det ville jo nok ændre noget 
på budgettet med denne handel, så forsamlingen blev bedt om at se på budgettet ud fra, at det var 
lagt med de forudsætninger, der var for et par måneder siden  
 
Forventet resultat 2018: 

• Det forventede regnskabsresultat for indeværende år (2018) svarer på nuværende 
tidspunkt stort set til det vedtagne budget for 2018. 

• Renter og gebyrer forventes på 45.000.kr.-  altså 22.000 kr. mere end regnskab 2017. 
• Faste omkostninger: Samlet afskrivning på tag 67.000 kr. Taget afskrives som nævnt over 

20 år. (Tagets forventede holdbarhed er dog 40-50 år). De 10-årige afskrivninger på 
køkkener udgør årligt 112.000 kr. 

• Udvendig vedligeholdelse i 2018: Her kan nævnes udskiftning og malerarbejde på 
stakitspoler og rækværk mod vest. I den forbindelse vil vi fjerne noget jord under spolerne 
og erstatte det med granitgrus. Der er også plan om malerarbejde på adskillelserne mellem 
terrasserne på 1. sal.  

• Bestyrelsen forventer et overskud på 70.000 kr. i 2018. 
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Budgetforslag 2019: 
• HS gennemgik det søjlediagram, som viser budget 2019 sammenholdt med budget 2018 

og forventet resultat 2018. (Diagrammet er vedhæftet dette referat som bilag). 
 
Bestyrelsen opfatter budgetoplægget som en grovplan, da der først foretages detailplanlægning 
sidst på året 2018.  
 
Budgetoplægget 2019 er budgetteret på følgende forudsætninger: 

• Uændret kontingent i forhold til 2018 på 2.800 kr. inkl. moms. Bestyrelsen forventer fortsat, 
at kontingentet kan holdes i ro de nærmest følgende år 

 
Bemærkninger til budgetforslag 2019: 

• Indtægter svarer til budgettet i 2018.  
• Rengøring svarer også til budget 2018. 
• Beløb til inventaranskaffelser er hævet i forhold til regnskab 2017, men lidt mindre end det 

godkendte budget for indeværende år (Nye sovesofaer – hvilestole mm). 
• Besparelser på udvendig vedligeholdelse, da store dele af udgifterne er afholdt i regnskab 

2017 og i 2018.  
• Udgifter til generalforsamling er reduceret i forhold til regnskab 2017, da bestyrelsen 

forventer, at indkaldelse til generalforsamling fremover ikke vil ske pr. brev. HS 
understregede, ligesom CK, at det IKKE er bestyrelsens hensigt at ville slække på mængde 
af og grundighed i materialer til generalforsamlingen, ej heller er det bestyrelsens hensigt, 
at der skal komme færre til generalforsamlingen - tværtimod er bestyrelsen meget glad for 
det store og aktive fremmøde! 

 
Budgetforslaget udviser et overskud på 64.000 kr. til styrkelse af kassebeholdningen. 
 
HS indstillede på bestyrelsens vegne budgetforslag 2019 med uændret kontingent i forhold til 
2017 og 2018 til generalforsamlingens godkendelse. 

 
JB spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer, og da det ikke var tilfældet, blev budgettet 
taget til efterretning. 
 
6. Valg af bestyrelse. 
Pia Brunse er på valg i år – Pia er villig til genvalg 
Pia genvalgt for 2 år.  
 
7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Skagen 
HS anbefalede genvalg af Beierholm, idet vi har et fremragende samarbejde med vores revisor. 
Beierholm, Skagen, blev enstemmigt genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
Jacob Wisby, bl.a. 0805, gav udtryk for, at det var dejligt, at man nu får en svarmail om, at 
meddelelse om ankomst, er modtaget. 
 
Vagn Mørup, 0632, beklagede, at forslaget om vedtægtsændringen mht. antallet af 
bestyrelsesmedlemmer, var blevet vedtaget, men sagde samtidig, at bestyrelsen gjorde et godt 
arbejde. 
 
JB takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 16.15. 
 
CK takkede for gode og hyggelige timer, og for forsamlingens meget aktive medvirken!  
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BILAG 

 

Bilag 1: 
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Bilag 2 
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Bilag 3 
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2016 og 2017 variable omkostninger i 
t.kr. 

Regnskab 2016
Variable omkostninger
 I alt: 522 t.kr.

Regnskab 2017
Variable omkostninger
 I alt: 472 t.kr.
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Bilag 4 

 

 

 


