Referat af ekstraordinær generalforsamling
År 2021, den 6. december, kl. 19:30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i A/B Korsika- &
Milanogården i bestyrelseslokalet på Milanovej 3A, 2300 København S.
Der var følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Vedtægtsændring vedrørende vedligeholdelse af målerramme (§ 9, stk. 1, litra b).
Nuværende § 9.1 b)
Vedligeholdelsespligten omfatter ikke el-ledninger og installationer til og med måler, men
derimod ledninger og installationer fra måler.

Vedligeholdelsespligten omfatter ikke el-ledninger og installationer til målerrammen, men
derimod ledninger og installationer fra og med målerrammen.
3. Vedtægtsændring vedrørende vedligeholdelse af rør til koldt og varmt vand (§ 9, stk. 1, litra c).
Nuværende § 9.1 c)
Vedligeholdelsespligten omfatter ikke vandrør for varmt og koldt vand for så vidt angår
lodrette ledninger inkl. afgreninger, men derimod rør efter afgreninger såvel som
blandingsbatterier, cisterne mv.
Ny § 9.1 c)
Vedligeholdelsespligten omfatter ikke vandrør for varmt og koldt vand for så vidt angår
lodrette eller vandrette fælles forsyningsledninger frem til første kuglehane eller anden
afgrening, men derimod første kuglehane eller anden afgrening og forsyningsrør herefter
samt blandingsbatterier, cisterner mv.”
4. Vedtægtsændring vedrørende generalforsamlingens dagsorden (§ 23, stk. 2).
Bibeholdelse af tidligere ordlyd:
6) Valg til bestyrelsen.
7) Valg til intern revision.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsesformand Michael Sæderup bød velkommen til aftenens ekstraordinære generalforsamling.
Som dirigent blev valgt: Frederik Dreiøe Seidelin.
Som referent blev valgt: Maria Dradrach Law.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i forhold til dagsordenens punkter i henhold til vedtægternes bestemmelser. Der var
repræsenteret 20 andelshavere, heraf 7 ved fuldmagt.
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Ny § 9.1 b)

Punkt 2. Vedtægtsændring § 9, stk. 1, litra b
Dirigenten præsenterede forslaget til vedtægtsændringen, som blev foreløbigt vedtaget på
generalforsamlingen den 27. oktober 2021.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 3. Vedtægtsændring § 9, stk. 1, litra c
Dirigenten præsenterede forslaget til vedtægtsændringen, som blev foreløbigt vedtaget på
generalforsamlingen den 27. oktober 2021.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 4. Vedtægtsændring § 23, stk. 2

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

Dirigenten afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling kl. 19:35 og takkede for god ro og
orden.
Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen. Som dokumentation for digital signering
henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat.
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Dirigenten præsenterede forslaget til vedtægtsændringen, som blev foreløbigt vedtaget på
generalforsamlingen den 27. oktober 2021.
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