
Andelsboligforeningen SOLHOLM 
Joakim Larsens Vej 9 B, 2000 Frederiksberg 

27. april 2020 

 

Nødgeneralforsamling 2020 
Afstemningsresultatet af vores nødgeneralforsamling blev, at alle tre punkter blev vedtaget 
med følgende stemmetal: 
Regnskab 2019: 58 JA, 1 NEJ, 0 BLANK 
Vurdering (andelskrone): 57 JA, 1 NEJ, 1 BLANK 
Budget: 57 JA, 2 NEJ, 0 BLANK. 
 

De afgivne stemmer svarer til en stemmeprocent på 47 %.  
 

Vores ejendomsadministrator vil udarbejde et meget kort referat. 
 

Bestyrelsen takker for opbakning til den ekstraordinære fremgangsmåde. 
 

Generalforsamling 
Det er vores mål at afholde generalforsamling, så de øvrige punkter fra normal dagsorden 
kan blive behandlet og dermed give mulighed for debat. 
 

Vi har også udarbejdet projektet til facadevedligeholdelse, som skal behandles af general-
forsamlingen. Dette for at vi kan præsentere projektet på en måde, så der er mulighed for 
at stille spørgsmål til alle dets aspekter for at opnå de bedste forudsætninger for en be-
slutning. Hvis projektet bliver vedtaget, kan vi nok først udføre det til næste år.  
 

Vi holder øje med, hvornår det bliver muligt at afholde generalforsamling på normal vis. 
 

Forhaverne General Bahnsons Vej 
Andelsforeningen har som bekendt brugsretten til forhaverne på General Bahnsons Vej og 
vi vil gerne opfordre til, at de bliver brugt.  
 

Vi har netop anskaffet nogle borde og stole, så der skulle være gode muligheder for at 
sidde og nyde – hvad man nu vil nyde. 
 

Et godt beboerinitiativ fra sidste år er fortsat, nemlig krydderurter. Det var så godt, at vi 
har udvidet, og nu har vi seks plantekasser med forskellige krydderurter på General Bahn-
sons Vej 16 – 18. Krydderurterne skal være til fælles glæde og gavn for alle beboere i for-
eningen. De er lige plantet, så giv dem en chance for at slå ordentligt rod og husk, pluk 
med omtanke. Vi sørger lige for at sætte skilte på, så I kan se hvad der er i kasserne. 
 

Leg i gården 
I disse tider er det heldigt at børnene kan lege trygt i gården, men vi har en lille bøn til jer – 
og forældrene: det er OK at tegne hinkeruder osv. på fliserne. Men kælderskakterne synes 
vi er flotte nok i sig selv, så lad være med det, hold jer til fliserne, så Torben ikke skal på 
overarbejde igen. 
 

Sommerfest 2020 
Som det ser ud nu, så hænger sommerfesten desværre i en tynd tråd. Vi krydser selvføl-
gelig fingre for, at krisen letter og måske alligevel giver en mulighed. 
 

Corona 
Stor tak skal der lyde til beboere, som har tilbudt at hjælpe andre i ejendommen, som har 
behov for ekstra hjælp i denne tid. 
 

 
Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 


