
 

Referat af generalforsamling i Danaparken den 28. september 2020. 

15 stemmeberettigede var mødt 

 

1. Valg af dirigent 

Carsten Hansen 

 

2. Valg af referent 

Lis Skovbo 

 

3. Formandens beretning 

Se bilag 1 

Enkelte spørgsmål til nyt vaskesystem, der blev påbegyndt i januar 2020 og ny serviceaftale.                                                                                       

Punkterne blev videredrøftet under Eventuelt                      

Enstemmigt vedtaget 

4. Gennemgang af årsregnskab 2019 

Kurt Skovbo gennemgik årsregnskabet og kunne fortælle, at der ingen skyldnere er på fælles- 

udgifter.                                                                                                                          

Der blev stillet spørgsmål til opsparing til nyt tag. 

Punktet blev videredrøftet under Eventuelt                                                                            

Enstemmigt vedtaget 

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget i henhold til vedtægter 

 

6. Valg af formand 

Berit Rasmussen – genvalgt  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                                  

Jørgen Frandsen – genvalgt                                                                                                       

Kenneth Dalsgaard (Dalsgaard Dental Ejendomme)                                                                          

8. Valg af suppleant                

Gitte Dalsgaard (Dalsgaard Dental Ejendomme)                                                                               

9. Valg af revisor                                                                                                                                  

Kirsten Nielsen 

 



10. Eventuelt  

Enkelte ejere/beboere havde problemer med at anvende de nye maskiner og betalingssystemet i 

vaskerierne – begge dele sker via en app til L´easy Business.                                                

Bestyrelsen kunne oplyse, at det havde været nødvendigt at ændre på vaskerierne, da de 

eksisterende betalinger med brug af mønter og poletter var forældet. Samtidig blev der brugt for 

mange penge på reparationer af maskinerne, der ikke var hensigtsmæssige til så mange brugere. 

En ejer/beboer ville gerne have en tidslås på vaskemaskinerne, så der ikke kunne vaskes efter kl. 22.  

Det blev besluttet at kontakte L´easy Business med henblik på et infomøde for de beboere, der har 

behov for det. 

En ejer ville gerne have oplyst, hvorfor SEBO var holdt med at servicere i Danaparken.           

Carsten Hansen kunne oplyse, at firmaet havde haft svært ved at opfylde den indgåede 

serviceaftale, hvorfor SEBO selv havde opsagt denne.                                                                     

Efter indhentning af tilbud fra flere servicefirmaer, blev der pr. 1.9.2020 lavet en serviceaftale med 

Det Lille Værksted.  

Flere af de fremmødte havde spørgsmål til opsparingen og planer for udskiftning af tag. 

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge tagenes ”tilstand” og ”levetid” – herunder også 

økonomi ved udskiftningen. 

 

Horsens, den 28. september 2020 

som dirigent    som referent 

 

___________________________________________ ________________________________________ 

Carsten Hansen   Lis Skovbo 

 

 

 

 


