
Referat generalforsamling 2013 

NYKØBING MORS ANDELSBOLIGFORENING 

 
Referat fra foreningens ordinære generalforsamling onsdag den 22. maj 2013  

kl. 19.30 i foreningens lokaler Østergade 1, Nykøbing Mors. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Formanden bød velkommen til ca. 55 deltagere. 

 

 

1.  Valg af dirigent. 

 

Advokatfuldmægtig Ronald Juel Pedersen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt og beslut-

ningsdygtig.  

 

2.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest 

forløbne år. 

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning. (Bilag A). 

Annalise Thøgersen Riis Alle 17 gjorde opmærksom på, at hun mente, at det var blevet 

lovet på sidste generalforsamling, at en fortsættelse af samarbejdet med Yousee skulle tages 

op på generalforsamlingen. Hertil svarede formanden, at bestyrelsen ikke mente, at det var 

et anliggende for generalforsamlingen, men at det alene var et anliggende for organisations-

bestyrelsen at tage stilling til.    

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhøren-

de revisionsberetning samt forelæggelse af budget. 

Forretningsføreren gennemgik boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2012 

samt boligorganisationens resultatbudget for 2013. 

 

Det samlede regnskab for 2012 og resultatbudget for 2013 blev herefter godkendt. 

 

4.   Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Der var indsendt 1 forslag til generalforsamlingen, som var modtaget den 13-05-2013. 

 

Dirigenten konstaterede, at forslaget var indsendt efter fristen for indsendelse af forslag til 

generalforsamlingen, og at forslaget derfor ikke kunne behandles på generalforsamlingen. 

At det yderligere var af en karakter, som skulle behandles i afdelingens bestyrelse. 

 

Forslaget vedrørte legepladsen på Riis Alle, og var en anmodning om en ny rutchebane. 
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5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

  a. Valg af formand for bestyrelsen.   

       Henrik Rene Christensen blev genvalgt. 

 

  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

      Christian Nielsen, Strandparken – Claus Andersen, Møllevænget og Torben Jensen                        

       Møllevænget blev nyvalgt. 

   

   c. Valg af suppleant. 

       Jonna Bech genvalgtes  som suppleant. 

 

6.  Valg af revisor. 

Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Nykøbing Mors. 

 

7.  Eventuelt.  

Formanden takkede de 3 afgående medlemmer af bestyrelsen, Marlene Sørensen, Jytte 

Holmgaard Nielsen og Kaj Frich for deres indsats gennem mange år i bestyrelsen.  

 

Formanden overrakte en gave til Marlene Sørensen, og Jytte Holgaard havde tidligere på 

dagen modtaget en gave. Kaj Frich havde ønsket, at donerer værdien af sin gave til ”Per-

len”, hvorfor der på dagen var overført kr. 500,- til ”Perlen”.  

 

 

Da der ikke var yderligere til punktet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var 

gennemført og afsluttet.  

 

 

Ref.:   Dirigent:          

Peter Nicolas Pedersen  Advokatfuldmægtig Ronald Juel Pedersen 

Forretningsfører 
    
   
   Henrik Rene Christensen 

   Formand 


