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Valg af dirigent
Søren Jensen har trukket sig tilbage som kasseren pga. sygdom og ønsker ikke at fortsætte. Dorthe Iuel blev valgt
som kasseren og blev udnævnt som dirigent. Hun kunne konstatere at 9 ordinærmedlemmer og 3
bestyrelsesmedlemmer var mødt op. Ingen fuldmagter.

Formandens beretninger.
Ud over den medfølgende henstille til alle, at det er væsentligt at holde reglerne for korrekt nedkøling. Bestyrelsen
vil være til rådighed for info og bistand med at finde den rigtige balance. Især er det vigtigt at holde styr på
varmevandvarmeren, samt at radiatorventilatoer fungerer og indstilles fornuftigt.

Årsregnskab
Formanden præsenterer og forklare regnskabet. Der besluttede at alle akonto betalinger fremover skal betales på
Sparekasse Sjællands bankkonto. Der krævede ligeledes at der betales månedlige og at der vil sendes et gebyr på
100 kr. for hver forsinkede betaling. Der var enighed om at vores konto hos den Danske Bank skulle lukkes og at alle
vores obligationer stående i Sparekasse Sjælland skulle sælges. Der var den generelle omfattelse at det er ikke
bestyrelses opgave at placere foreningens kapital i obligationer eller aktier.

Budget 2013 samt sikringsbeløb.
Der skal genforhandle gasprisen med DONG i efterår og der forventes en pristigning på ca. 15 %. Derfor forventes at
akonto beløb bliver ca. 100 kr. dyrere per husstand. Bestyrelsen foreslår at der fortsættes, med at forhandle en
fastpris over en periode på 2-3 år. At lægge sig på en daglig gaspris vil medføre en for stor ussikerhed omkring
budget. Af hensyn til rørsystemets holdbarhed videreføres opsparingen på 100.000 kr. også i 2013. Dette årlige
opsparingsbeløb vil fortsætte de følgende år indtil der indløber meldinger om rørsystemets tilstand.
Sikringsbeløb fastholdes på 3500 kr.
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Dorthe Iuel valg i periode 2012-2014

Jean-marc Huet (84)
Niels Poulin Poulsen (58)
Henrik Samsøe (90)
Frank Thybo (26)
Jens Jørgensen (110)

Eventuel
Herunder var en drøftelse om radioaflæsning af varmemåleren i de enkelte hus. Efter undersøgelse må formanden
konkluderer at det ikke er muligt, idet vi har 2 slags målerer og systemet kan ikke installeres i de gamle version.

