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Referatfra generalforsamlingen
har vrcretfremlagttil orienteringfor beboerne,og efterfolgendeen meget
komprimeretudgaveberegnettil eksternemedlemmer:

41 deltagere,heraf 29 betroereog 12 eksternesamt7 fuldmagter,og Povl Tiedemann,C3lCivrlskonomerne
var udpegetsom dirigent.
Formanden,Vagn Morup, aflagdebestyrelsen'sberetnine:
* 144medlemmer,heraf32 bosiddende
pi "Ksbmandsbo.
* Driftsresultatbedreend budgetteret.
* Ejendommensvedligeholdelsemed lobendevedligeholdelseog reparationersom sredvanligt
- storsteopgaverudvendigmaling af vinduer og monteringaf fbrsatsvindueri kokkener.
* Nogleordningomlagt for at reducereikke nodvendigadgangtil krelderlokalerne
for eksterne.
* Energiforbrugpe middelniveau- El0-ordning - og lidt lavereforbrug end r2007.
* 2 terrasseri havenudvidet i maj 20A9.
+ Motionsrum udvidet.
* Der skal antageligtopsattespostkasseri de 3 opgange 30 i
alt - selvom25 lejemil kan ffi dispensation.
8 Evers Legat er godkendtoplost indenfor en maks.3-&rigperiodeaf Civilstyrelsen.
Uddelt 50 t DKK til ny aktivitet pfl CBS: CopenhagenSchoolof Entrepreneurship.
x OrumhedesLegat uddelt efter ansogninger"
bl.a. til ekstraordinervedligeholdelsei de 30 lejemf,l
* Maja ChristiansensLegat er endeligtoplost godkendt
af Civilstyrelsen- og de sidsteudbetalingerer alle
kommet beboernetil gode.
* N.Chr.Christensens
Legat er ligeledesendeligtoplost - godkendtaf Civitstyrelsen.
*Hjemmesideoprettet.i11!_v_w,ke__e.b1pAttd.:bq1dk
* Stort aktivitetsniveaufor og af beboerne.
Beretn i ngen hley g rclkentlt.

Reviderede regnskaber for 2008 for ForeningenKobmandsbo,KHK's Legat og ovrige legaterblev alle
godkendt.
Under ethar Foreningenog KHK's Legat et underskudph 12 I.DKK, og en samletegenkapitalpit 17 m.DKtr
og ejendommen"Kobmandsbo"er optageti statustil anskaffelsessummen.
Driftsbudeetter for 2009 blev gennemgietog tagettil efterretning- rnedet samletoverskudph T2t.DKK
for Foreningenog KHK's Legat.
Ejendommeni sig selv giver som sredvanligtet underskudpga de lave huslejer.
Af de 5 indsendteforslag kunne dirigenten kun srette2 til afstemning- alle forkastet, da kun hhv 3 og I
stemtefor.
Lise Hsxbroe, ekstern,blev genvalgt,og HansKristian Kiil-Nielsen, beboeqblev nyvalgt til bestyrelsen,
AP Statsautoriserede
Revisorerv. statsaut.revisorEjvind Pedersenblev genvalgtsom revisor.
Der var mangeindlag undervejs,der overvejendevar vendt nrod de stilledeforslag.
Afslutningsvistak til dirigentenfor en god indsats"og tak til JensPeterPedersenfor en omhyggeligog
loyal indsatsmed god varetagelseaf beboernesinteresseri sine9 &r i bestyrelsen.
Aftenen blev afsluttetmed den sredvanligegang frikadellerog kartoffelsalatmed ol og vand.
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