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Tilstede 19 beboere 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning og planer for fremtiden

4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse

6. Indkomne forslag

a) Vedtægtsændringer

7. Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand – ønsker genvalg

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

c) Valg af suppleanter

8. Valg af administration og revision

9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Finn Christensen blev valgt som dirigent og Birthe Tang til referent. 

2. Valg til stemmeudvalg

Enighed om at nedsætte et stemmeudvalg, hvis behovet opstår 

3. Bestyrelsens beretning og planer for fremtiden

Der bruges rigtig mange kræfter på renoveringssagen, huset er bevilliget godt 12 millioner kr. til 

projektet. Der er en uafklaring omkring vedtægterne. Projektet skal ud til en arkitektkonkurrence. 

Alle glæder sig helt vildt til elevatorprojektet bliver til noget, så alle brugere kan benytte  huset 

og deltage i aktiviteterne selvom, man ikke er mobil.  

Det går rigtig godt i Kvartershytten. Der skal lægges fjernvarme ind, så hytten bliver mere 

funktionel. 

Der har været en del diskussion omkring administration og revision.  

Aftalen på Spontinisvej udløber ved udgangen af året, så er det op til kommunen, hvad der skal 

ske. 

Der var enkelte spørgsmål til beretningen, som den daglige leder svarede på og informerede 

omkring indkøb af den nye bus, og de tiltag der skal tages i forhold til blandt andet bankospillet. 

Beretningen blev vedtaget. 

4.Fremlæggelse af regnskab for 2013

Karen Levin fremlagde regnskabet og kunne desværre konstatere at der var et lille underskud, 

mest fordi der betales tomgangsleje til de gamle badmintonlokaler. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
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5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år

Budgettet blev gennemgået og vedtaget i sin helhed, der mangler revisor påtegning fra KAB. 

Enighed om at fastholde medlemsbidraget på samme niveau. 

6. Indkomne forslag

Der var et forslag, som bestyrelsen har fremsat, som er en vedtægtsændring, som blev 

tilbagekaldt efter vedtagelsen til fornyet behandling på en ekstraordinær generalforsamling som 

afholdes 31. august. Indkaldelsen udsendes 26.august.  

7. Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand

Elsebeth Stuckmann, blev genvalgt uden modkandidat 

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Hanne Nielsen, Ellen Frimann Johannesen blev valgt 

c) Valg af suppleanter

Joan Hansen og Poul Nielsen blev valgt. 

Den samlede bestyrelse i Kvartershuset er: 

Formand: Elsebeth Stuckmann,  

     Aage Slott Byrgesen,  

     Alex Nielsen, Borgm. 

      Lill Bengtson,  

      Hanne Nielsen,  

      Per Elshave,  

      Ellen Frimann Johannesen,. 

Suppleanter: Joan Hansen, 

          Poul Nielsen, 

8. Valg af administrator og revision

KAB blev valgt som administrator og Deloitte til revisor 

9.Eventuelt

Der blev forespurgt om en fælles dag for bestyrelsen i Kvartershuset, der vendes tilbage omkring 

dette. 

Kgs. Enghave 28.8.14 

________________________ __________________________________ 

Finn Christensen,  Dirigent  Elsebeth Stuckmann, Formand 

   Birthe Tang, Referent 




