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BESLUTNINGSREFERAT 
 

fra skriftlig ordinær generalforsamling i AB Sigersted 

tirsdag den 12. maj 2020 
 

Grundet Coronakrisen blev generalforsamlingen afholdt skriftligt ved, at hver an-
delshaver indsendte sin stemmeseddel til bestyrelsen eller administrator senest den 
12. maj 2020. 

 
42 andelshavere af 106 (svarende til 39,6%) andelshavere havde indsendt sin 

stemmeseddel. 
 
Dagsordenen var følgende: 

 
1. Valg af dirigent og referent ............................................................... 1 

2. Bestyrelsens beretning ..................................................................... 1 
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt 

godkendelse af årsrapporten ............................................................. 1 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning 
om eventuel ændring af boligafgiften .................................................. 2 

5. Indkomne forslag ............................................................................ 2 
6. Valg til bestyrelsen .......................................................................... 2 
7. Valg af revisor ................................................................................ 2 

8. Valg af administrator ....................................................................... 2 
9. Eventuelt ....................................................................................... 2 

 
1. Valg af dirigent og referent 

 

Punktet udgik grundet den skriftlige afstemning. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Beretningen var udsendt med den oprindelige indkaldelse, men punktet udgik grun-

det den skriftlige afholdelse. 
 

 
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt god-
kendelse af årsrapporten 

 

Regnskabet for 2019, der forelå med blank påtegning (uden anmærkninger), var 
udsendt med indkaldelsen. 

 
• Skema med centrale økonomiske nøgleoplysninger var vedlagt indkaldelsen. 
• Bestyrelsen foreslog ny andelskrone kr. 500 pr. indskudskrone. 

 
Regnskabet med ny andelskrone på kr. 500 pr indskudskrone blev enstemmigt 

godkendt.  
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4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslut-
ning om eventuel ændring af boligafgiften 

 

Budgettet for 2020 var udsendt med indkaldelsen med uændret boligafgift. 

 
• Uændret boligafgift på kr. 0,90 pr. indskudskrone. 

 
Budgettet med den uændret boligafgift blev enstemmigt godkendt. 
 

5. Indkomne forslag 

 

Punktet udgik grundet den skriftlige generalforsamling. 

 
6. Valg til bestyrelsen 

 

Punktet udgik grundet den skriftlige generalforsamling, og det vil blive behandlet på 

ekstraordinær generalforsamling til efteråret.  
 

Bestyrelsen er fortsat sammensat således: 
Formand Louise Fenger   
Bestyrelsesmedlem Mathias Vejen   

Bestyrelsesmedlem Anne Roust Møller   
Bestyrelsesmedlem Maria Kehlet   

Bestyrelsesmedlem Elsa Brander   
 
Som suppleant er fortsat: 

 
1. suppleant: Pia Schjoldann 

2. suppleant: Petur Heidar Thorlaksson 
 

7. Valg af revisor  

DataRevision blev enstemmigt genvalgt som revisor. 
  

8. Valg af administrator  

Administration Danmark blev genvalgt som administrator med 33 stemmer for, 1 

blank og 8 imod.  

 

9. Eventuelt 

 

Punktet udgik grundet den skriftlige generalforsamling. 

 
Odense, den 12. maj 2020. 

 
 
Formand Louise Fenger:  _______________________ 

 
 

 
Administrator Lars Sørensen:  ____ ___________________ 


