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Ekstraordinær generalforsamling d. 7/6 2017 kl. 19.00
Der blev afholdt generalforsamling d. 29/3 2017 hvor der var stillet 3 forslag, der alle blev vedtaget.
Der kom, som de fleste ved, en indsigelse imod forslaget omkring renovering af garagerne og
anlæggelse af tagterrasser på garagernes tag. Indsigelsen tog udgangspunkt i om et sådan forslag
kunne vedtages med simpelt flertal, hvilket er blevet vurderet juridisk af flere instanser og der er
aspekter der taler for og aspekter der taler imod. For at undgå et længere juridisk tovtrækkeri har
bestyrelsen i samråd med DEAS besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 7/6
2017 kl. 19.00. Her vil der blive stillet 2 forslag;
•
•

1) Renovering af garager og anlæggelse af tagterrasser på garagerne – vedtages med
kvalificeret flertal
2) Renovering af garager – vedtages med simpelt flertal

Indkaldelse og tilbud ift. de 2 forslag vil blive sendt rundt til alle ejere senest 1 uge før.
Altanmøde d. 7/6 2017 – umiddelbart efter ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med Balco som altanleverandør og derfor vil vi gerne indbyde
alle interesserede til et dialogmøde omkring det videre projekt. Balco vil være tilstede og præsentere
nogle af deres løsninger og derefter vil der være åben for spørgsmål og dialog. På baggrund af dette vil
bestyrelsen sammen med Balco vælge den endelige løsning umiddelbart efter mødet. Når løsningen er
valgt vil en endelig pris blive meldt ud og derefter kan interesserede tilmelde sig 1. etape af
altanopsætningen.
Ledige kælderrum
Der er pt. ledige kælderrum i ejerforeningen, der kan lejes af beboer ved at kontakte viceværten på tlf.
24 45 34 63 eller vicevaert@oesterport.dk
De ledige kælderrum er i følgende gader;
•
•
•

Islandsgade – 2 stk.
Finlandsgade – 3 stk.
Østerbro – 2 stk.
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