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Referat af lejerforeningens ordinære generalforsamling 

 
Afdeling: Brøndby Boligselskab 

Afd. 603-0 Brokær 

Dato: Mandag, den 23. april 2018 – kl. 19.55 – 20.10 

Sted: Nygårdsskolen, Nygårds Plads 44, 2605 Brøndby 

Deltagere Administration: Beboerkonsulent John Frimann, sekretær Mette Rossum 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg  

3. Årsberetning 

4. Godkendelse af regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Birgit Spyridopoulos – modtager genvalg 

Nina Bentved – modtager genvalg 

7. Eventuelt 

 

Emne Beslutning/konklusion 

Pkt. 1  
Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede John Frimann, som modtog valg som dirigent. Han 
takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovlig indkaldt med brev til 
samtlige husstande med 4 ugers varsel. Indkaldelsen var uddelt i uge 15 (9.-
13. april) og overholdte dermed alle formalia for et lovligt møde. Der var ingen 
indsigelser. Dirigenten spurgte, om alle i salen var medlemmer, og det var 
alle.  

Pkt. 2 
Valg af 
stemmeudvalg 

Oprettes ved behov. 

Pkt. 3 
Fremlæggelse af 
årsberetning  
v/Jørn Nysum Schoop 

Formanden henviste til den udsendte beretning.  
 
Der havde været en god tur i operaen og en fantastisk sommertur på 
vestegnen, guidet af Gert Fabrin.  
 
Dette års sommertur går til Skåne og er planlagt til den 7. september 2018. 
Gert Fabrin arrangerer turen, og ruten vil eventuelt gå over broen på udturen 
og hjem via Helsingborg-Helsingør. Husk pas, kørekort eller andet gyldigt 
billede ID.  
 
Afdelingen holder 60-års fødselsdagsfest den 14. september 2018 på Kilden 
til en fornuftig pris.  
 
Man har et besøg i folketinget i støbeskeen og bestyrelsen finder en dato for 
arrangementet.  
 
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ingen stemte imod.  
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Pkt. 4  
Godkendelse af 
regnskab 2016  

Formanden gennemgik årsregnskabet i hovedtal som herefter blev godkendt 
uden bemærkninger med applaus. Ingen stemte imod.  

Pkt. 5 
Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

Pkt. 6  
Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

Birgit Spyridopoulos og Nina Bentved modtog genvalg til revisorer – med 
applaus – uden modkandidater.  
 
Der blev ikke valgt revisorsuppleanter.  

Pkt. 7  
Eventuelt 

Man må gerne have besøg af hund, den må bare ikke overnatte.  
 
Derudover var der intet til eventuelt og dirigenten takkede for god ro og orden 
og hævede mødet. 
 
Formanden takkede dirigenten og sekretæren for deltagelse med et par 
flasker vin som erkendtlighed.  
 
Herefter takkede formanden de fremmødt for deltagelse, og glædede sig 
over, at deltagerne havde fundet frem til Nygårdsskolen med så kort varsel. 

 Dato:                     Dato: 26. april 2018 
 
 
 
                        
Jørn Nysum Schoop                   John Frimann 
Afdelingsformand                      Dirigent                            

MRO/24. april 2018 

           Jørn Nysum Schoop


