Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
Store Kongensgade 24 B,
1264 København K
1-450

REFERAT
Mandag den 18. maj 2020, afholdtes en lukket nød-generalforsamling i A/B Strandbo I, indkaldelsen blev omdelt den 1. maj 2020. Nød-generalforsamling blev afholdt skriftligt på basis af
brevstemmer, hvor alene følgende punkter blev behandlet:

DAGSORDEN:
Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
herunder godkendelse af andelskrone på 20,3583 pr. fordelingstal – en stigning
ift. 2018 regnskab fra 16,3280
4.

Forelæggelse og godkendelse af budget for 2020

Andelshaverne mailede deres brevstemme direkte til administrator Kim Hansen fra Sven Westergaards Ejendomsadministrationen A/S, eller afleverede brevstemmer i formandens postkasse på adressen: Strandboulevarden 10, 5. – 2.
Administrator modtog 50 brevstemmer af 117 mulige.
Dagsordenens punkter vedtages ved simpelt flertal.
Årsrapport 2019, nøgletal samt budget 2020 er tilgængelige på foreningens hjemmeside
www.strandbo1.dk. Brevstemmeseddel fulgte med indkaldelsen.

Penneo dokumentnøgle: 6NM71-76ID3-KU2U4-ZA4ZE-E8MZA-O1W33

3.

Vedrørende dagsordenens punkt 3:
Der skulle stemmes om vedtagelse af regnskabet for 2019. Samt en andelskrone på kr. 20,3583
pr. fordelingstal.
Der var for regnskabet 50 stemmer for. For forhøjelse af andelskronen stemte 47 for og
3 stemte imod.
Regnskabet for 2019 og en forhøjelse af andelskronen blev vedtaget med overvejende
flertal.

Der skulle stemmes om vedtagelse af budgettet for 2020.
Der var for budgettet 49 stemmer for og 1 stemte blankt. Budgettet for 2020 blev vedtaget med overvejende flertal.
København, den 29. maj 2020.

Nærværende referat er underskrevet med NemId af dirigent, formanden samt de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i A/B Strandbo I
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Vedrørende dagsordenens punkt 4:

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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