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Ny Carlsberg Vej 16-2A
1760 København V

Ifubenhavn 8. august 2017

Referat afAlB Marguerifiense ekstraordinære generalforsamling den 7-August z$fi iforeningens
lokaler under nr. 16-

Dagsorden:

1- Valg afdirigenr
2. Valg afreGrent.
3. Forslag:

Bessnelsen ønsker bernyndigelse til at irdgå aftale med Optimisten Snedkeri i henhold til tilhd af
25- April 2AL7 f,åLnye gadedøre samt renovering af hovdddøre ind til tejlighoder Forshget er

vedlagt referatet-

4. Eventuelt.

Punkt 1.

Bestyrelsen foreslår referentAleksander IIaIdrup og han væIges enstemmigt af
generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet i oversnsstemmelse med

vedtægterne.
Herefter var der optælling af tilstedeværende medlemmer, i alt 14 og der blev indkaldt fuldmagter

fra 3. Detvil sige, at genemlforsamlingen var beslunringsdygtig rnsdl7 stemmeberettigde ud af
foreningens 29 andele-

Til stede var:
1. Mikael Rasmusserq 16, st. th.
2. Anders Middelbo Sørensen, 16, 1. tv.
3. Trine Middelbo Sørenserl 16, 2. *L
4- Peter Wilhelm Hjømet, 16,2- w .

5. ulla Friberg, 16, 3. th.
6. Eva Tryti, 16,4. fi.
7. Iytte D. Thomse{t, 18, st. ft.
L Alexia og Jesper Stemann Dahl Wolflragen, 18, 1. tv.
9- Peter Ltitken Wolffbrandt, 18,2- th-

10. Kirsten og Bo LttkenPetersen, 18,4. tll
11. Ema Guldbøg,20, st. tv.
12. Kristian Biilow Pedersen, 2A,l.trt-
13. Thor§ørn Isholm Petersen, 2O,3-
14. Aleksander Flaldrup, 20. 4. th
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Til stede ved fuldmagt:
1- Alice Petersen, 16, 1- ttl
2. Gitte FrydensbjergJørgensen, 18, 1. th.
3. HenrikReimers, 18,2. tv.

Punkt 2.
Trine Middelbo vælges derefter enstemmigt til referent.

Punkt 3.
Formanden redegiorde for baggnrnden for bestyrelsens indstilling af Optimisten Snedkeri.
Optimisten Snedkeri harerfaring med renovering og udarbejdelse af ny'e dør,e, dereren tro kopi af
originalen- Det blev desuden konstatere! at det ikke er muligt at renovere de garnle hoveddøg da
de har slået sig

Forslaget vedtages enstemmigl

Punkt 4-

Lejlighedernes døre til bagtrappen er ikke tidssvarende, men det blev drøftet, at det vil være en god
ide at ffi dem udskifte!, når foreningen har ffiet udskiftet døre til fortrappen og ejendommens
hoveddøre og der er økonomi til dette.

I gården foran nurrm€r 16 er der opstillet et cykelstativ, som ser meget rodet ud.

Bessnelsen henviser til gårdlauget mht. indsatser i gården og henstiller til at brugere af gården
melder sig til gårdlaugets bestyrelse.

Underskrifter:

Aleksander tlaldrup - Dirigent

Bo Lttken Petersen


