
l:20]5j manlaq den 28 september kl. 19.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling iE/F
Pilegårdsvei 22-58,2860 Søborg. Generalforsamlingen blev afholdt i ejerfåreningens lokale]
Pilegårdsvej 58, kælderen.

Repræsenteret I alt 49 personer samt 20 fuldmagter, i alt 69 stemmeberettigede ud af 147 enheder.

Der blev forelagt 20 fuldmagter. Herudover blev der forelagt en liste påførten række kritikpunkter
og underskrevet at 47 ejerc afsluttende med slutbemærkningen:

"llndertegneile finder ilet ander øl kritik og udtrykker hermed
min mistillid til den siddenile bestyrelse -båile nu og på

generalforsømlingen den 28. s eptemb er 20 15,,.

Fra DK Administration deltog Vivian skafte og Henning Harder.

Formanden, Soruri Rindom Hansen bød velkommen, og ønskede forinden dagsordenens
behandling af give en orientering omkring gennemførtå aktiviteter. Da g"r,"rilforramlingen
ønskede behandling af dagsordenen her og nu, gik man over til behandling af følgende

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent.
2l Forslag til vedtagerse af tilbud fra you see v/Bestyretsen.
3) Forslag ti! udlicitering af vaskeriet, orientering v/Bestyretsen.
4l Forslag om retablering af en viceværtfunktion, som vi har kendt hidtil v/Ejere225g.
5) Forslag til reetablering af det informationsniveau, som vi tidtigere har haft vlEiere221g.
6) Gennemgang af påtænkte investeringer og hvordan disse prioriteres v/Ejere225g.

a) Vaskemaskiner,

b) Sikkerhedslister på altandøre i stueetagen,
c) Udboring af køkkenfaldstammer.

7l Eventuelt.

Ad. 1: Valg af dirigent.

v Bestyrelsen 
P.ug," Henning Harder i forslag som generalforsamlingens dirigent. Henning Harder

blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstatered.e, at deÅe rru.lÅhgt indvarsiet og
beslutningsdygtig.

Under dette punkt bad Georg Rosenbaum om ordet og anmodede generalforsamlingen om en
mistillidsafstemning til Bestyrelsen. Generalforsamlingen beslutteåe at gennemføre afstemningen,
som resulterede i 28 stemmer plus 20 fuldmagter, i alt 48 rte*mer, for e.-t mistillidsvotum, medens 4
stemte imod. Med afstemningsresultatet in mente suspenderede dirigenten den resterende del af
dagsordenen og afsluttede generalforsamlingen.

Samtidig takkede dirigenten for god ro or orden og ønskede de tilstedeværende en fortsat god aften.

, den29. september 2015.


