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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i E/F Drejøgade 

 
Tirsdag, den 2. maj 2017 kl. 18:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Drejøgade 

35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgades fælleslokale, Drejøgade 35, 2. sal. 

 

Der var følgende dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Forslag:  

2.a. Vedtægtsændring vedr. radiatorer og ventiler 

2.b. Brug af penge fra grundfonden til udbedring af glastag / trappeopgang / diverse rør 

ventiler mangler isolering / maling af indgangspartiet mod Drejøgade. 

2.c. Tilladelse til forandring af bolig 

Vi har modtaget en forespørgsel på at anlægge et tagvindue i lejlighed 36. Ejerfor-

eningen skal beslutte om der, under forudsætning af at kommunen tillader det, må 

anlægges et vindue svarende til skråvinduerne på 5. sal. Hvis byggeriet kan god-

kendes, skal der ligeledes tages stilling til, om det er ejerne af lejligheden eller ejer-

foreningen, der bærer ansvaret for vedligeholdelsen fremover.  

 

Ad 1 – Valg af dirigent 
 

Formanden Stine Juul bød velkommen. 

 

Som dirigent blev Dion Brunum valgt og Marie Michlenborg blev valgt som referent 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 

henhold til vedtægternes bestemmelser. 

 

Der var repræsenteret 16 ejere, heraf 5 ved fuldmagt. I fordelingstal var repræsenteret 

32,225/100,000. 

 

Ad 2 – Forslag. 

 

2.a.  Forslaget blev drøftet på den ordinære generalforsamling og blev sendt til direkte 

        afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, med mere en 2/3 af de  

        repræsenterede  

 

2.b. Stine motiverede forslaget, som blev enstemmigt vedtaget. 

 

2.c. Forslagsstilleren var ikke tilstede. Formanden fortalte, at der skal være en  

       tagudskiftning inden for de nærmeste år.  

       Dirigenten forslog, at generalforsamlingen midlertidig rykkede forslaget til næste 

       generalforsamling således, at forslagsstilleren kunne motivere forslaget. Hvilket 

       generalforsamlingen tog til efterretning.  



 

 

 

 

Side 2 af 2 

 

Da der ikke var flere punkt på indkaldelsen, takkede dirigenten for fremmødet god ro og 

orden. 

 

 

 

 

Lyngby den 8. maj 2017 

       

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

Dion Brunum (Dirigent)  Stine Juul (bestyrelsesformand) 

  


