Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
St. Kongensgade 24B
1264 København K
A/B Maltagade 15-19 m.fl.
Ejd.nr.: 1-448

REFERAT
FRA SKRIFTLIG NØD-GENERALFORSAMLING
i A/B Maltagade 15-19/Parmagade 46-52/Siciliensgade 2-4, 2300 København S

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af årsregnskab for 2019 - ved brevstemmer
2. Godkendelse af andelskroneværdi på kr. 14.455,54 pr. m2 – ved brevstemmer
3. Godkendelse af budget for 2020 med uændret boligafgift. juni 2020 – ved brevstemmer.
Andelshaverne mailede deres brevstemme direkte til administrator Tina Hald fra Sven Westergaards
Ejendomsadministrationen A/S, eller afleverede brevstemmer i bestyrelsens postkasse i kælderen
foran bestyrelsesrummet- senest den 25. juni 2020, kl. 12.00.
Administrator og bestyrelsen modtog i alt 49 brevstemmer af 91 mulige.
Stemmesedlerne blev kontrolleret og optalt af bestyrelsen samt administrator Tina Hald fra Sven Westergaards Ejendomsadministrationen A/S
Dagsordenens punkter vedtages ved simpelt flertal.
Bestyrelsens beretning, årsrapport 2019 og budget 2020 var omdelt sammen med indkaldelsen.
Endvidere fulgte en brevstemmeseddel med indkaldelsen.

Vedrørende dagsordenens punkt 1 og 2:
Der skulle stemmes om vedtagelse af regnskabet for 2019 samt en uændret andelskrone på kr.
14.455,54 pr. m2.

Årsregnskab 2019 - Stemmerne fordelte sig således;
45
stemte for
0
stemte imod
4
stemte blankt.
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År 2020, torsdag den 25. juni, afholdtes en lukket nød-generalforsamling i AB Maltagade 15-19 m.fl.,
indkaldelsen blev omdelt den 8. juni 2020. Nød-generalforsamling blev afholdt skriftligt på basis af
brevstemmer, hvor alene følgende punkter blev behandlet:

Andelskrone 2019 – stemmerne fordelte sig således;
47
stemte for
0
stemte imod
2
stemte blankt.
Regnskabet for 2019 og en uændret andelskrone på 31.500 pr. m2 blev vedtaget med overvejende
flertal.

Vedrørende dagsordenens punkt 3:

Budget inkl. 3 % stigning – stemmerne fordelte sig således;
45
stemte for
1
stemte imod
3
stemte blankt
Budgettet for 2020 blev vedtaget med overvejende flertal.

Nærværende referat er underskrevet med NemID af bestyrelsen i A/B Maltagade 15-19
m.fl., samt referent/stemmetællere.
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Der skulle stemmes om vedtagelse af budgettet for 2020 inkl. en stigning i boligafgiften på 3 % pr. 1.
juni 2020.
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