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REFERAT

af delegeretmøde i

Ejerlejlighedernes Landsforening

Tirsdag den 30. april 2019

Program

16.30

16.45

17.15

17.45

Registrering og velkomst

Nyhedsoplæg v/ Landsdommer Claus Rohde

Pause

Fast dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning v/ forrnand Peter Lautrup.

3. Regnskab. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Kontingent foreslås fastsat til 55 kr. pr. lejlighed dog minimum 1.500 kr. og maksimum 9.000

kr. (bilag vedlagt)

5. Behandling af indkomne forslag:

a) Vedtaegtsændring vedr. foreningens kommunikation med medlemmerne (bilag vedlagt)

b) Vedtægtsændring vedr. ændring af sekretariatets navn (bilag vedlagt)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (bilag vedlagt)

7. Valg af revisor: EY

8. Eventuelt



Ad. 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev foreslået og valgt Peer Bo Pedersen, der blev valgt enstemmigt.

Dirigenten fastslog, at delegeretrnøde var rettidigt og lovligt indkaldt.

Ad. 2. Formandens beretning v/ formand Peter Lautrup.

Foreningens forrnand, Peter Lautrup aflagde sin beretning, der blev taget til efterretning.

Ad. 3. Regnskab. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Kassereren, Torben Vonsild aflagde regnskab, der godkendtes.

Ad. 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget.

Kontingentet foreslås fastsat til 55 kr. pr. lejlighed dog minimum 1.500 kr. og maksimum

9.000 kr., jf. bilag. Bestyrelsens forslag til kontingentsatser blev vedtaget.

Ad. 5. Behandling af indkomne forslag:

a) Vedtægtsændring vedr. foreningens kommunikation med medlemmerne (bilag

vedlagt)

Foreningens vedtaegter kan ændres af et delegeretrnøde, når mindst l/5 af foreningen er

repræsenteret og 2/3 af de mødte delegerede stemmer herfor, jf. vedtægtens § 7.

På delegeretmøde stemte alle fremmødte for forslaget, dog var ikke l/5 af foreningen

repræsenteret, hvorfor der vil blive indkaldt til og afholdt nyt delegeret inden 5 uger,

således at forslaget kan vedtages.

b) Vedtægtsændring vedr. ændring af sekretariatets navn (bilag vedlagt)

Foreningens vedtægter kan ændres af et delegeretmøde, når mindst l/5 af foreningen er

repræsenteret og 2/3 af de mødte delegerede stemmer herfor, jf. vedtægtens § 7.



På delegeretmøde stemte alle fremmødte for forslaget, dog var ikke l/5 af foreningen

repræsenteret, hvorfor der vil blive indkaldt til og afholdt nyt delegeret inden 5 uger, således

at forslaget kan vedtages.

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (bilag vedlagt)

Direktør Peter Lautrup, formand (modtager genvalg)

Landsdommer Claus Rohde (modtager genvalg)

Advokat Jens Anker Hansen (modtager genvalg)

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Ad. 7. Valg af revisor: EY

Ernst & Young P/S blev genvalgt

Ad. 8. Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

Referent: Juridisk konsulent, Julie Marie Vendelby, Sekretariatet

Som dirigent:

'=;

?
, '?/i

Peer Bo Pedersen

Bilag:

1. Forrnandens beretning

2. Budget 2019/2020

3. Årsrapport 2018 inkl. revisionsprotokollat


