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BESLUTNINGSREFERAT AF 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

i A/B LUNDBIS, 
afholdt den 17.09.2019 

 
 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Omlægning af vores lån - fra 2% til 0,5% 
3) Eventuelt. 

 
Dato for bekendtgørelse af generalforsamlingsdato: 21.08.2019 
Dato for indkaldelse: 28.08.2019 
Lovlig indvarsling: JA 
 
Antal andele i foreningen: 30 
Antal andele repræsenteret ved fremmødte: 19 
Antal andele repræsenteret ved fuldmagt: 4 
Beslutningsdygtighedskrav opfyldt: JA 
Krav til fremmøde ved kvalificeret flertalskrav opfyldt: JA 
 
Punkt 1) 
Morten Nielsen blev valgt som dirigent. 
Karen Haagensen blev valgt som referent. 
 
Punkt 2) 
Kursen på 0,5% Realkreditlån er dags dato 95,940 og 1% er over 100 og kan ikke fås på 
nuværende. Omlægning af Realkreditlån, er ikke acceptabel med disse kurser. 
Generalforsamlingen gav Bestyrelsen beføjelse, til at omlægge Realkreditlånet på 2%, når 
kursen på 0,5% eller 1% giver et bedre lånetilbud, end det nuværende tilbud på kurs 
95,940.  
Bestyrelsen kan låse kursen fast, når den er mest gunstig for Lundbis. 
Opsigelsesdato for vores nuværende lån er d.31/10-19 og igen d.31/1-20. 
 
Punkt 3) 
Der kan intet besluttes under dette punkt. 
 
Ad.1) På ordinær GF snakkede vi om 40 års jubilæum, da A/B Lundbis blev grundlagt 
d.1/1-1979. Der er stadig stemning for en fest, nu mangles kun at få lavet festen. Ivan 
7a.4.tv. og Anne 18.3.tv. er de eneste som har meldt sig til at arrangere det. 
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Ad.2) Lene 7.1.tv., Charlotte 7.2.th. og Anne 7.3.tv.har lavet et udvalg, der vil undersøge 
mulighederne for altaner i A/B Lundbis. Udvalget er åben, for alle der ønsker, at deltage i 
undersøgelsen. Udvalget ønskede en tilkendegivelse, om hvor mange der var interesseret 
i altaner. 
Udvalget vil ikke undersøge, muligheden for en fælles terrasse på loftet. 
 
 
 
 
Som dirigent: Morten Nielsen                                               Som referent: Karen Haagensen 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
Som bestyrelse: 
 
Formand Morten Nielsen                                                       Karen Haagensen 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
Malene Overby                                                                       Trine Vad Grøn 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
Christian Graabæk Steenfeldt 
 
 
 
 
____________________________ 
 


