
Ejerlauget
Fredensgade I Hollænderv

Genera lforsa m I lng 2OO7

Referat
Velkommen ved Lone Madsen, formand

Dagsorden
1. Valg af dirigent:
Knud Erikstrup valgt.

1.a
Beboer Leif Thomsen, Hollændervej 21 afleverede et skriftligt indlæg til generalforsamlingen,
Dette indlæg kunne ikke behandles, da det ikke var fremsendt rettidigt inden 1. januar 2007.
Derefter blev Leif Thomsen udelukket fra generalforsamlingen p.g.a. restance. Ifølge reglerne i

vedtægterne kapitel 6, stk. 3: Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en
generalforsamling, fortabes retten til at deltage i emne generalforsamling samt valgbarhed.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er dateret d, 8, maj 2007, L4 før generalforsamlingen, og
dermed indkaldt efter reglerne, men nogle af medlemmerne har først modtaget indkaldelsen
d.10. maj.
Det besluttedes at generalforsamlingen skulle gennemføres og at tvivlen om
modtagelsesdatoen ikke skulle betyde at der skulle indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling. Det blev vedtaget at afholde generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning for 2OO6
v. formand Lone Madsen

De grønne områder og vedligehold
Kontrakterne for 1) drift af anlæg for rensning og nedsivning af spildevand, skyllevandsanlæg,
solceller og terrænbelysning og 2) vedligeholdelse af fællesarealet ved Pyramiden med gartner
Per Larsen er nu underskrevet. Kontrakterne gælderfor perioden 2006 til 31.LZ.2OLO.

Vedligeholdelse i 2006
Grønt tag på 6 miljøskure, diverse træer fældet og indkøb af fuglekasser.

Glasforsikring er stadig valgt fra, da det er for dyrt i forhold til de uheld der har været indtil
nu.

Affald i området
Der har været problemer med at sortere affaldet, hvilket bl.a. har affødt at der er sat
piktogrammer på affaldsskurene. Storskrald skal man fremover selv sørge for. Kommunen
afhenter ikke længere storskrald.

Hjemmesiden
www.koldingpyramiden.dk giver praktiske oplysninger, generalforsamlings referater, o. lign.



Formadsposten
Lone Madsen slutter nu som formand da hun er flyttet fra området. Lone har været med fra
starten med renoveringen og bygningen af pyramiden og har siden 1997 været formand for
Ejerlauget. Der er nu ikke længere nogen af de oprindelige medlemmer i bestyrelsen.

Lones mål har altid været at dette sted skal være det bedste sted at bo i Kolding. Der findes
ikke noget lignende i Kolding. Lone har altid brændt for det at løse opgaver i fællesskab:
energibesparelse, klubber, udvidet fælles affaldssortering, fællesspisning, klunsedag - alle
drømmene er ikke opfyldt her, men nogen af dem.

Beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for 2OO6
Blev gennemgået af Ejerlauget administrator Knud Erikstrup.

Balance pr 31.12.2006
Alle har betalt undtagen Hollændervej 21. Beløbet går til inkasso efter generalforsamlingen.

Regnskabet godkendt

4. Fremlæggelse af budget lor 2OO7 samt fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremgår af budgettet,

Bestyrelsen forslår brugt 22O.OOO kr. til vedligeholdelse og nyanskaffelser til følgende
vedligehold og udskiftning: de rådne pullerter ved parkeringspladsen udskiftes, der etableres
beplantning langs pyramiden, plankeværk og stolper males i de originale farver: grøn, gul og
Otå. ltrlatingen er en særlig økologisk maling der blandes af bl.a. linolie og kærnemælk), de
beskadigede afsnit i låger, plankeværk, pergola og bro udskiftes og håndlister ved trappe
erstattes af en kraftigere model.
Køkkenhaven tilsås men sommerblomster til glæde for alle. (Hvis der er interesse for at dyrke
køkkenhaven er man velkommen til at fjerne blomsterplanterne efter behov.)
Tilbud på arbejdet afgivet af gartner Per Larsen og er opgaver der ligger ud over det daglige
vedligehold.

Grundfonden (110.00 kr.) vil dermed være brugt og bestyrelsen grundfonden genoprettet ved
indbetaling af 3 kr. pr kvm.

Kommentarer til regnskab og budget
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for at prisen på vedligehold og diverse
udskiftninger ikke bliver højere end mere end 10 o/o af tilbudsprisen.
Hvis det ikke er muligt skal bestyrelsen prioritere mellem opgaverne indenfor beløbet således
at prisen ikke bliver højere end de budgetterede 220.000 kr.

Budgettet vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er formanden Lone Madsen da hun er fraflyttet området oE Torben Fossø, som
modtager genvalg.
Der valgtes Torben Fossø og Michael Dalager Hansen (tidligere suppleant)
Til formand valgtes Kirsten Michaelsen.

6. Valg af 2 suppleanter.
Der valgtes Kate Bondesen og Dorde Thiedemann
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7. Yalg af revisor
Kaj Hansen er revisor.

8. Regulering af satser efter vedtægternes § 6.1.1. og 6.1.3. § 6.1.f .

Punktet er behandlet under vedtagelse af budgettet.
Bestyrelsen mener ikke der skal ske regulering af punkt 6.1.3.

Vedtaget

9. Rettidige indkomne forslag
Ingen

1O. Eventuelt

Gordi Strømdahl:
Vandpris er for dyr i forhold til andre ejendomme.
Forslag om en arbejdsgruppe der ser på pris for km3 for at se om prisen for er
kon ku rrencedygtig. Vedtaget.
Arbejdsgruppen består af Gordi Strømdahl, Michael Dalager Hansen og Maibritt B. Mikkelsen.

Vandforbrug.
Nr. Sydbanegade 22-24 bruger meget ujævnt forbrug.
Aflæsningstallene er oplyst Bestyrelsen af Kolding kommune årligt.
Gartner Per Larsen har en måler for vand til kommunen og for det vand vi henter ind i

tørkeperioder.
Per undersøger det nærmere,

Hilsen til Ejerlauget fra Lone Madsen: Tænk på miljøet - ikke kun på pengene.

Bestyrelsen 2OO7/2OO8

Formand Kirsten Michaelsen, Kongebrogade 36, 1., 6000 Kolding. tlf.75 53 45 38
Øv rige besty relsesm ed lem me r:

Else lversen, Søvej 55, Dons, 6051 Almind. tlf. 75 55 40 70
Michael Dalager Hansen, VibevejT, 6000 Kolding. tlf. 75 52 36 63
Peter Kløvborg, Strandvejen 5 B, 6000 Kolding. tlf. 75 52 43 00
Torben Fossø, Søbakken 4, 6000 Kolding. tlf. 75 50 65 64
Suppleanter:
Dorde Thidemann, Kotrappegyden 7, 6640 Lunderskov. tlf. 76 56 13 31
Kate Bondesen, Fredensgade 20,1., 6000 Kolding. tlf. 28 78 18 90


