23. september 2020
Referat af ekstraordinær generalforsamling
i
A/B Sankt Hans Gade 9A – 9E
Der afholdtes generalforsamling udendørs i Sant Hans Gade 9A-9E på området ved
gyngestativet den 22. september 2020.
Dagsorden var følgende:
1. Valg af dirigent

Idet Cecilie Munkbøl har solgt sin andelsbolig og dermed fraflytter foreningen,
udtræder hun som formand. Ingen fra den tilbageværende bestyrelse ønsker at
fortsætte som formand.
Bestyrelsesmedlemmer Uwe Wollin og Jens Holte Frederiksen ønsker at fratræde
deres bestyrelsesposter i samme forbindelse.
Bestyrelsesmedlem Torben Reinhard fortsætter.
Suppleant Pia Kristensen indtræder som bestyrelsesmedlem frem til den
kommende generalforsamling.
Der skal derfor vælges:
Ny formand (frem til efterår 2021)
Evt. 1-2 bestyrelsesmedlemmer (2021), jfr. vedtægternes §27, stk. 1
1-2 bestyrelsessuppleanter frem til den kommende generalforsamling
Ad. 1:
Tonni Sørensen fra Real Administration blev valgt som dirigent, og Maibritt Andersen fra
Real Administration som referent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var lovlig
indkaldt, og beslutningsdygtig efter vedtægternes bestemmelser. Der var repræsenteret 26
ud af 33 andelshavere, heraf 6 ved fuldmagt.
Ad. 2:
Der skulle vælges ny formand frem til efteråret 2021. Flere andelshavere opfordrede Henrik
Munk Jensen til at stille op til formandsposten. Henrik tog imod opfordringen og blev valgt
til formand.
Dirigenten oplyste, at der var mulighed for yderligere 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer ud over
Torben Reinhard og Pia Kristiansen. Dirigenten fortalte, at Inge Sørensen ikke kunne
deltage i mødet men havde meddelt, at hun ønskede at stille op til bestyrelsen. Herudover
ønskede Palle Carstensen at stille op til bestyrelsen. Begge blev valgt.
Steffen Højlund Thomsen blev valgt som suppleant frem til den kommende
generalforsamling.
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2. Valg af ny bestyrelse

Bestyrelsen består herefter af:
Formand

Henrik Munk Jensen (efterår 2021)

Bestyrelsesmedlem Torben Reinhard

(efterår 2020)

Bestyrelsesmedlem Pia Kristiansen

(efterår 2020)

Bestyrelsesmedlem Inge Sørensen

(efterår 2021)

Bestyrelsesmedlem Palle Carstensen

(efterår 2021)

Dirigenten spurgte om der var nogle der havde noget uformelt der ønskede drøftet. Idet
der ikke var nogle der havde noget, foreslog den afgående bestyrelse at mødes med den
nye bestyrelse i kælderen for overdragelse af materiale, nøgler, passwords mm.
Herefter blev generalforsamlingen hævet.
Bestyrelse og dirigent underskriver med deres Nem-ID via Penneo.
Underskriftsside er sidste side i nærværende.
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Fra alle andelshavere lød et stort tak til den afgående bestyrelse.

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.

Tonni Sørensen

Palle Reipurth Carstensen

Dirigent
På vegne af: Real Administration A/S
Serienummer: CVR:31892872-RID:64978835
IP: 91.215.xxx.xxx
2020-10-07 08:05:49Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: AB Sankt Hans Gade 9A-9E
Serienummer: PID:9208-2002-2-281205365186
IP: 212.130.xxx.xxx
2020-10-07 10:37:11Z

Henrik Munk Jensen

Torben Johan Henrik Reinhard

Bestyrelsesformand
På vegne af: AB Sankt Hans Gade 9A-9E
Serienummer: PID:9208-2002-2-777609203457
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-10-07 12:50:56Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: AB Sankt Hans Gade 9A-E
Serienummer: PID:9208-2002-2-567887392688
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-10-07 13:47:47Z

Pia Hofmann Kristiansen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: AB Sankt Hans Gade 9A-9E
Serienummer: PID:9208-2002-2-267112668830
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-10-07 14:23:44Z
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