Roskilde 22/3-2018

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Sundborg
Der blev afholdt generalforsamling den 21/3 2018 kl. 18.30 i Restaurant Kareten,
Hollænderdybet 1, 2300 København S.
Dagsorden var følgende:

2. Bestyrelsens stiller forslag om ny andelskrone på baggrund af
andelskroneberegningen med udgangspunkt i valuarvurderingen på
perioderegnskabet for 1/7 – 31/12 2017.
Ad. 1.
Til dirigent og referent valgtes Anja Pettersson fra Real Administration, som konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var mødt eller repræsenteret 49 stemmer
ud af 100 mulige.

Ad. 2.
Dirigenten gennemgik perioderegnskabet for 1/7 – 31/12 2017 i hovedtal, samt forklarede
om stigningen i andelsværdien på baggrund af den nye valuarvurdering.
Der var en kort drøftelse omkring den nye valuarvurdering og prisstigningen heri. Der blev
forespurgt om der er mulighed for, at andelsværdien kan falde igen. Bestyrelsen oplyste, at
det er en mulighed, ligesom det skete ved finanskrisen.
Perioderegnskabet for 1/7 – 31/12 2017 og andelskroneberegningen blev sat til afstemning
og blev enstemmigt godkendt.
Da der ikke var yderligere punkter, blev generalforsamlingen hævet.
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