
Ejerforeningen Infanterivej 14-32 
Infanterivej 14- 32 
8930 Randers N0 

Dato 21. juni 2019 

Âr 2019, den 21. maj kl. 19.00, afholdtes ordíneer generalforsamling i ejerforeningen 
Infanterivej 14-32, Randers N0, i lokalerne pâ Platanvej 2, Randers N0. Med f0lgen 
de dagsorden: 

l. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det senest forlebne âr. 
3. Forela:!ggelse af ärsregnskab 2018 med revisors pätegning til godkendelse. 

-Ârsregnskabet eftersendes sä snart deter udarbejdet. 
4. Foreleeqqelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag: 
6. Foreleeqqelse af budget for 2019 til godkendelse. 
7. Valg af formand for bestyrelsen 

Solveig Ipsen ensker ikke at genopstille. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Erling Mogensen afgär i henhold til vedteeqterne, og ensker ikke at 
genopstille. 
Henrik Glans Pedersen afqâr i henhold til vedteeqterne. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Morten Mortensen afqâr i henhold til vedteeçterne. 
Kim Overgaard Haupt Christensen afqâr i henhold til vedteeqterne 

10. Valg af revisor 
11. Eventuelt 

Tilstede var formand Solveig Ipsen, bestyrelsesmedlemmerne Jesper Galle, Kirsten 
Mikkelsen og Henrik Glans Pedersen. Endvidere var f01gende lejlighedsejere frem 
rnedt: Darte & Danny Andersen, Claus M0ller, G0sta Johansen, Birgitte Johansen, 
Senderqaard Udlejning ApS, Jens Henrik Kaas iht. fuldmagt, Henrik Hjorth Sender 
gaard, Kim Overgaard Haupt Christensen, KBU lApS, KBU 2ApS, Troels Hvid Nielsen, 
Jimmy Christensen, Leo Herdurn, Ozge Dagdelen, Kirsten Mikkelsen, Jerqen Egelund 
Pedersen iht. fuldmagt, Henrik S0ndergaard, An-Doris Nielsen, Majken Berg Seren 
sen- i alt 42 ejerlejligheder repreesenterende et fordelingstal pâ 15.972/50.000, 
hvoraf 8.732/50.000 var stemmeberettigede efter fordelingstal. 

Endvidere deltog administrator v/advokat Jan Toft Olesen. 
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Formand Solveig Ipsen bed velkommen. 

Ad.1 Valg af dirigent & referent. 
Til dirigent valgtes advokat Jan Toft Olesen, der med de medendes samtykke, konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

Ad.2 Bestyrelsens beretning for det senest forlebne âr. 
Der henvistes til den tidligere fremsendte beretning, Der blev stillet sperçsrnâl vedrerende rottesik 
ring, hvor det blev oplyst, at dette var udfert ved garager, bortset fra en, hvor der ikke havde vee 
ret mulighed for adgang. Ligesom der var etableret rottespeerre i kloak. 
Yderligere blev det oplyst, at skader i kloak var udbedret. 
Der var sperqsrnâl vedrerende sammenlo=gning af vaskerier, hvor det blev oplyst, at der var beva 
ret et vaskeri i hver blok. Grundet den faldende brug af vaskerier var det ikke prioriteret at udskifte 
samtlige vaskerier pâ grund af de meget betydelige omkostninger herved. 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

Ad. 3. ForelëEggelse af ärsregnskab for 2018 med revisors pätegning til godkendelse. 
Advokat Jan Toft Olesen forelagde ärsregnskabet for 2018 i henhold til det pâ forhând fremsendte, 
hvorefter regnskabet blev godkendt. 

Ad. 4. ForelëEggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse. 
Det kunne konstateres, at den seedvanliqe vedligeholdelsesplan ikke var vedlagt indkaldelsen. Et 
par af de rnedende udtrykte utilfredshed hermed. Der var herefter en leenqere dreftelse af deis de 
pâteenkte projekter, hvoraf det vzesentliqste sterre projekt i 2019 var strampeforinq af faldstam 
mer samt af en reekke mindre vedligeholdelsesarbejder. Yderligere blev den med indkaldelsen for 
generalforsamlingen âret f0r udsendte vedligeholdelsesplan fundet frem til brug for dreftelsen. 
Dirigenten forespurgte herefter om der var nagle, efter ornsteendìçhederne blot en, af de frern 
rnedte, der ville rnodseette sig behandlingen af dette punkt. Dette var ikke tílfeeldet, hvorefter de 
fremlagte oplysninger blev taget til efterretning og godkendt. Det blev aftalt at bestyrelsens vedli 
geholdelseplan skulle vedleeqqes referatet. 

Ad. S. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag hvorved punktet bortfaldt. 

Ad. 6. ForelëEggelse af budget 2019 til godkendelse. 
Det med indkaldelsen udsendte budget blev reguleret i overensstemmelse med tidligere vedtagelse 
om lebende stigning i feellesudqifteme, sâledes at feellesudçltteme for 2019 bliver i alt 
1.824.000,00 (belebet reguleres over perioden Ol.07.2019.-01.12.2019.) og at det forelebiqe bud 
get for 2020 fastseettes til 1.884.000,00. Budgettet blev herefter godkendt. 

Ad. 7. Valg af formand for bestyrelsen 
Solveig Ipsen enskede ikke genvalg og i stedet blev Henrik Pedersen valgt som formand for besty 
relsen. 
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Ad. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Erling Mogensen enskede ikke genvalg og da Henrik Pedersen var valgt til formand skulle der veel 
ges to nye bestyrelsesmedlemmer. Kim Christensen og 0zge Dagdalen blev valgt. Bestyrelsen be 
stâr herefter af: 

Henrik Pedersen (formand) Infanterivej 18, l., Lejl 96. Pä valg 2021 

Kirsten Mikkelsen Infanterivej 20,1. Lejl. 94 Pä valg 2020 

Jesper Galle Tranekeerparken 45, l.tv., Risskov Pä valg 2020 

Kim Christensen Infanterivej 24, st. Lejl. 58 Pä valg 2021 

0zge Dagdalen Infanterivej 20, l. Lejl. 93 Pä valg 2021 

Ad. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Som suppleanter blev Solveig Ipsen og Dorthe Andersen valgt frem til neeste ordìneer generalfor 
samling. 

Ad. 10. Valg af Revisor 
Dansk Revision, Randers, blev enstemmigt genvalgt. 

Ad. 11. Eventuelt 
Under eventuelt blev f0lgende punkter taget op: Det blev frernfert, at beboere havde oplevet pro 
blemer med misbrugere i/ved trappetârnet til nr. 20. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje, 
hvad der kunne g0res. Problem med hundeluftning v/ bâlpladsen blev ligeledes dreftet. Yderligere 
blev Parkering dreftet og om der var yderligere muligheder i forhold til uberettiget brug af forenin 
gens p-plads dreftet. 

Dirigenten heevede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 

Randers, denl ÎÍo&2019 

s~ 
Som formand: 

Jf Toft Olesen 
fdvokat 

Henrik Pedersen 
Formand 
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