Kvartershusets administration. Borgbjergsvej 52 st. 2450 København Sv. tlf. 33 22 57 88

Referat af Kvartershusets generalforsamling
26. august 2013
kl. 19.00 -21.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent

Birthe Tang blev foreslået og valgt
Birthe Tang blev valgt til referent

2. Valg af stemmeudvalg
Enighed om, at nedsætte et
3. Bestyrelsens beretning

stemmeudvalg, hvis der opstod et behov
Der henvises til rapport fra Kvartershuset,
hvor både regnskab, budget og beretning
foreligger. Herudover blev de frivillige
takket for deres store indsats gennem året.
Der er søgt fonde og bliver det
kontinuerligt.
Der redegjordes for de forskellige
projekter, rejser + 60, huset fungerer
optimalt, der er indgået aftale med
Københavns Kommune,brug af grunden på
Spontinisvej, hvor der grilles, holdes have,
så alle er velkomne, det forventes at
aftalen kan genforhandles.
Lejemålet Borgbjergsvej 52 er etaleret og
fungerer fint stadig med alle de tilbud
Kvartershuset har at tilbyde.
Der er kommet ny forpagter, det er
bestyrelsens opfattelse at denne branche
altid er en udfording. Motionscenteret,
fungerer over alt forventning.
Badmintinshallen har stået tom snart et
helt år og der arbejdes med at få taget
renoveret af karre6 og vi har fået tilsagn
fra Real Dania på at de gerne vil komme
penge i projektet (4.mil) og vi forventer at
vi inden længe har en elevartor i huset. Der
skal snart ske noget med taget idet vi
betaler tomsgangsleje, det kan vi ikke blive
ved med.
Der var enkelte spørgsmål til beretning,
som blev afklaret, herefter blev
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beretningen sat til afstemning og blev
vedtaget med 14 stemmer for og 2 hverken
for eller imod.
4. Godkendelse af driftsregnskab 2012

Regnskabet blev enstemmigt godkendt
uden bemærkninger. Ældreprojekterne
kører forskudt i forhold til kalenderåret.
Regnskabet blev godkendt ensstemmigt

5. Godkendelse af driftsbudget 2014

Budgettet blev gennemgået og godkendt
ensstemmigt.

6. Indkomne forslag
.

Der var ingen forslag

7. Valg til bestyrelsen
Aage Byrgesen genvalgt til kasserer, Lill
Bengtson, Per Elshave blev alle genvalgt.
Nyvalgt i bestyrelsen er: Hanne Nielsen,
Ellen Johannesen
8. Valg af administration

Boligselskabet KAB blev genvalgt som
administrator revisionen af Kvartershuset
varetages ligeledes af KAB´s revision,
Projektregnskaber mv. varetages af
Revisionsinstituttet..

9. Eventuelt

Intet under eventuelt

Referent: BT

København SV, den 30.09.2013
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