
Referat af generalforsamling. 

Den 31/10 2016 kl. 19:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EF Ishøj 

Centrum Blok 6 på vejlebrovej 122, Ishøj. 

Adv. Peter Mürsch blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen var sket 

med varsel i h.t. vedtægterne, samt at der var mødt 16 ejere svarende til 1.116 

fordelingstal, hvorfor generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig. 

Man overgik herefter til dagsorden: 

1.Bestyrelsens årsberetning 

Ny udendørsbelysning var blevet opsat med godt resultat. Dog klagede nogle 

beboerne i stuelejlighederne over, at den nye lampe lyste skarpt ind i lejlighederne. 

Bestyrelsen ville se på dette. Der kommer nyt parkeringssystem. Nyt selskab træder 

ind - Parkzone – nye regler træder i kraft fra ca. 14 november (det er muligt det bliver 

udskudt). Inden igangtrædedelse vil der blive ophængt opslag med nye regler i vores 

opgange. 

Gennemførelsen af EU-reglement om affaldssortering, gør at vi før eller siden skal 

lukke vores skakter.  Inden 2018 forventer Ishøj kommune at alle har fået implanteret 

hensigtsmæssige affaldsordninger.  

To af vores gårdmænd stopper på grund af alder.  

Det er er nu nødvendigt at opsætte hegn rundt om det grønne område ved Jægerbuen, 

fordi det ofte sker unge mennesker kører ind over græsarealerne. 

Her i blok6, har vi jo en del vinduer hvor bundkarmene er rådnet. På 12 vinduer er 

lukketøjet pillet af. Det er lykkedes at finde en snedker der kan reparer disse karme, 

frem for at udskifte hele vinduet. Den samlede pris for reparation af de værste 12 

vinduer bliver ca. kr. 35.000  

Nogle beboere spurgte, om de også kunne kontakte denne snedker for arbejde i deres 

private boliger. 

Det kan man. Snedkermester Claus Rister & søn     tlf.: 28261089   

E-mail: clausrister@gmail.com 

Claus har meget travlt og har oplyst at nye bestillinger højst sandsynlig må vente til det 

nye år. 

Hjemmeside: Vi har fået oprette en hjemmeside www.ishojcentrum.dk 

2. Forelæggelse af årsregnskab:  

Regnskabet blev gennemgået. Det blev oplyst at det angivne restancer var under 

inddrivelse. Efter besvarelse af spørgsmål blev regnskabet godkendt uden afstemning. 

3. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslog at døren til cykelrum ved 106 bliver udskiftet til en mere sikker dør 

– dels for at forhindre indbrud og dels for at undgå larm fra uvedkommende og børns 
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leg. Forslaget indebærer tillige at døren gøres bredere, dørkarmen minimeres. Således 

at det er muligt for en ladcykel også kan passere åbningen. Det var forudsat at udgiften 

kr. 18.000 kunne holdes inden for budgettet. Forslaget blev herefter enstemmigt 

vedtaget. 

4. Forslag fra medlemmerne 

Der Forelå ingen rettidigt indsendte forslag. Punktet udgik. 

5. Forelæggelse af budget for 2016/17 

Der blev henvist til det i regnskabet anførte budget, der skulle give kr. 146.000 til 

løbende vedligeholdelse ved uændret opkrævning af fællesudgifter, hvilket skønnedes 

tilstrækkelig. Budgettet med uændret opkrævning blev herefter vedtaget uden 

afstemning. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Jytte Maak var på valg som formand og modtog genvalg. Mustafa Demirtas og Tinne 

Pedersen var ikke på valg. Som nyt medlem i bestyrelsen blev Umut Ökmen valgt. 

Vibeke Hornshøj og Vibeke Jensen blev genvalgt som suppleanter. 

7. Valg af revisor 

Aries Revision v/Poul Johannesen blev valgt som foreningens revisor. 

8. Eventuelt. 

Bestyrelsen blev bedt om at undersøge hvem i Ishøj kommune der er ansvarlig for 

kontrakten med YouSee om kanaler der er tilgængelige. 

Formanden Jytte Maak har siden lavet en rundspørge med de andre blokkes 

bestyrelser. 

Her er de svar der kom. 

” Der er indgået en aftale mellem YouSee og Ishøj kommune, der udløber 2017, jeg 
ved ikke hvornår. ” 
  
”Mener det er dansk kabel tv”.   
 
”Teknisk forvaltning i Ishøj kommune ” 
 
”YouSee ikke kender ikke gamle aftaler fra TDC. ” 
 
 Men YouSee har jo overtaget TDC, så de bør jo fået disse aftaler overført. Hvad gør 
andre firmaer når de fusionere. 

 
 

 

 

 


