Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
Store Kongensgade 24 B,
1264 København K
1-713

REFERAT
Torsdag den 22. april 2020, afholdtes en lukket nød-generalforsamling i AB Solholm, indkaldelsen blev omdelt den 6. april 2020. Nød-generalforsamling blev afholdt skriftligt på basis af
brevstemmer, hvor alene følgende punkter blev behandlet:

1. Godkendelse af regnskab 2019.
(Regnskabet 2019 godkendt af vores revisor, samt bemærkninger til væsentlige afvigelser vedlægges).
2. Godkendelse af uændret andelskrone på 323,6117 pr. fordelingstal for 2020.
3. Godkendelse af budget 2020.
(Budget 2020 vedlægges).

Andelshaverne mailede deres brevstemme direkte til administrator Kim Hansen fra Sven Westergaards Ejendomsadministrationen A/S, eller afleverede brevstemmer i brevsprækken på
adressen: Joakim Larsens Vej 9B, 2000 Frederiksberg.
Administrator modtog 59 brevstemmer af 124 mulige.
Dagsordenens punkter vedtages ved simpelt flertal.
Regnskab 2019 og budget 2020 var omdelt den 6. april 2020 og til orientering medfulgte
kommentarer til regnskab og budget. Med omdelingen fulgte endvidere en stemmeseddel.
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DAGSORDEN:

Vedrørende dagsordenens punkt 1:
Der skulle stemmes om vedtagelse af regnskabet for 2019.
Der var 58 stemmer for og 1 imod. Regnskabet for 2019 blev vedtaget med overvejende
flertal.
Vedrørende dagsordenens punkt 2:

Der var 57 stemmer for, 1 stemte imod og 1 stemte blankt. Den uændret andelskrone på
323,6117 pr. fordelingstal blev vedtaget med overvejende flertal.
Vedrørende dagsordenens punkt 3:
Der skulle stemmes om vedtagelse af budgettet for 2020.
Der var 57 stemmer for og 2 imod. Budgettet for 2020 blev vedtaget med overvejende
flertal.

København, den 30. april 2020.

Nærværende referat er underskrevet med NemId af dirigent og hele bestyrelsen for A/B
Solholm.
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Der skulle stemmes om en uændret andelskrone på 323,6117 pr. fordelingstal for 2020.
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