
AB Halgreen Bestyrelsens beretning oktober zALl

Dette er bestyrelsens beretning for perioden fra generalforsamling 16. november 2010, til
Generalforsam lingen 30. oktober 201L.

På Generalforsamling blev følgende andelshavere valgt til bestyrelsen:

r Tine Scholkmann, formand Valgt for 1 år
lda Anderson Valgt for 2 år
Asbjørn Lenbroch Valgt for 2 år
Marie Louise Hansen Valgt for 2 år
Ditte Petersen Valgt for 1 år
Anders Hiort Hansen Valgt for 1 år
Rasmus Bo Sejersen Nielsen Valgt for 2 år

Som suppleantervalgtes Anne Sofie Brønden og Lars Pedersen begge for 1 år.

I perioden er der sket følgende ændringer i sammensætningen af bestyrelsen:

lda Anderson og Rasmus Bo Sejersen Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, Anne Sofie Brønden og Lars

Pedersen er herefter som suppleanter indtrådt i bestyrelsen som ordinære medlemmer. Anne Sofie

Brønden er senere udtrådt af bestyrelsen da hun er fraflyttet foreningen. Marie Louise Hansen er ligeledes

udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med fraflytning

Tine Scholkmann, Anders Hiort Hansen, Lars Pedersen, Asbj6rn Lenbroch og Ditte Petersen genopstiller,

mens Tilde Schelde og Jimmi Andersen stiller op til bestyrelsen. Tine Scholkmann ønsker at fratræde som

Formand, men ønsker genvalg som ordinært medlem af bestyrelsen.

Posten som Formand er således ledig og der er to ledige pladser som suppleant.

Den daglige drift

| årets løb har fokus været på renoveringsprojekter og salg af tomme lejligheder, mens den daglige drift er

forløbet problemfrit.

Salg af tomme lejligheder

I perioden har foreningen solgt lejemålet Halgreensgade 4, 1. som andelslejlighed. Lejlighederne

Halgreensgade 4, stuen og Halgreensgade 7, 4 er solgt efter eksklusion af andelshavere. Dette har været en

af de større opgaver for bestyrelsen i løbet af året.

Renovering af ejendommene

I løbet af eftersommeren er der foregået en større renovering af vinduer og døre mod gården i nr. 5-13.

Arbejdet omfatter maling og udskiftning af bundglaslister, samt udskiftning af punkterede vinduer. Samtidig

er baghuset bag nr. 13 revet ned, da det udgjorde en potentiel fare for nedstyrtning. Huset stod samtidig i

vejen, så det ikke var muligt at få adgang til gården med den lift der skulle bruges til renoveringsarbejdet.



Muren mod stien og Christian Svendsensgade er bevaret og arealet bliver reetableret. Renoveringsarbejdet

vil samlet koste kr. 500.000 inkl. moms. Udgiften for renoveringen vil fremgå af årsregnskabet 2OLl/2012.

Gårdprojekt

Kommunen har på grund af manglende fremdrift lukket sagen om gårdsammenlægning mellem vores gård

og Christian Svendsensgården. Kommune opfordrer dog til, at vi kan søge om et nyt gårdanlæg under

projektet Københavns Gårdhaver i stedet for.

Foreningens Økonomi

Resultatet for regnskabsåret 2010/2011 udviser et overskud, dette skyldes besparelser på løbende

vedligeholdelse, lav aktuel rente, samt forskydning af planlagt renoveringsarbejde. Generelt er der balance

i den ordinære drift, hvilket er tilfredsstillende. Med hensyn til vaskeriet budgetteres med samme overskud

for regnskabsåret 2011/2012, som i20tOl2AT]- Eventuelt øget overskud vil blive hensat til vaskeriet.


