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Den
D 30. septembe
s
er 2014

Referat a
af ordinær generalfo
orsamling :
Der var til g
generalforssamlingen frremmødt 69
9 stemmebe
erettigede medlemmer
m
r med et sam
mlet
fordelingstal på 165,10
Bestyrelse
e:
Forrmand:
Næ
æstformand:
Sekkretær/referrent:
Besstyrelsesme
edlem:

Steen
S
Ande
ersen
Per
P G. Hanssen
Bjarne
B
Pete
ersen
Nibile
N
Sanli

SA
A
PH
H
BP
P
NS
S

BP. 181
1, 2.tv.
GH Ejendom A/S
BP. 61
1, st.tv.
BP. 117
7, 1.tv.

Gæster:
Advvokat:
Vagn San
nggaard Jakkobsen VS
SJ
Revvisor:
Carsten Øhauge
Ø
CØ
Ø
Adm
ministrator: Niemann Bejerholm
NB
B GH Ejendom A/S

Til mødet forelå følgende dags
sorden:
Dagsorden v
vil være, som
m følger:
1.
2.
3.
4.

Vallg af dirigent.
æggelse af års
sberetning om
m det forløbne år.
Besstyrelsens aflæ
Forrelæggelse og
g godkendelse
e af regnskab ssamt revisorpåtegning.
Besstyrelsens og medlemmerne
es forslag:
A. Forslag fra medlemme
er
B. Forslag fra bestyrelsen
5. Fore
elæggelse og godkendelse af budget for 2014/2015
4/2015 fremlæ
ægges af reviso
or.
A. Bestyrelsens budgetoplæg for 2014
else af budget..
B. Vedtage
6. Valg a
af bestyrelsesmedlemmer og
o suppleanterr.
7. Valg
g af revisor
8.

Valg
g af administra
ator.

9.

Eve
entuelt

Ad dagsorde
enens punkt 3 og 5:
Der vedlægg
ges kopi af årssregnskab med
d revisorpåteg
gning samt bestyrelsens fors
slag til budgett. Dette materiale bedes
medbragt til g
generalforsam
mlingen.
Ad dagsorde
enens punkt 6
Der skal vælg
ges 3 bestyrelsesmedlemm
mer og 2 supple
eanter.
Følgende
e bestyrelsesm
medlemmer er på valg:
Steen Andersen 181, 2.tv

Corinn Mo
ogensen, BP 49,
4 1.tv

Nebile Sanli, BP 117 1.tv
e bestyrelsesm
medlemmer mo
odtager genva
alg:
Følgende
Stteen Andersen
n, BP 181 2.tv

Nebile Sa
anli, BP 117 1. tv

C
Corinn Mogenssen, BP 49 1.tv
v er fraflyttet B
Benløseparken, så der skal vælges et nytt bestyrelsesm
medlem for en 2årrig periode. Be
estyrelsen fore
eslår Nina Larrsen, BP 75 2.tv.
Følgende
e bestyrelsesm
medlemmer er ikke på valg:
Pe
er G. Hansen, GH Ejendom A/S

Bjarne Pettersen, BP 61 st.tv
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Følgende
e bestyrelsessuppleanter er på valg:
La
ars Højgaard, BP 75 st.tv.

Nina Larse
en, BP 75, 2. tv.
t

Formand S
SA, bød forssamlingen velkommen
v
, præsenterrede gæster og bestyreelse, Corinn
n Mogensen
n
var ikke tilsstede, da hu
un har valgtt at fraflytte Benløsepa
arken.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Hvo
ornår er hun
n fraflyttet, hvorfor
h
har man ikke inndkaldt supp
pleanten.
SA, CM err fraflyttet sid
dst i juli måned, bestyrrelsen har vurderet,
v
at generalforssamlingen var
v så tæt på, at
der ikke skkulle indkald
des supplea
ant, da CM e
er på valg.
1. Valg af dirigent
Bestyrelse
en foreslog advokat
a
Vag
gn Sanggaa
ard Jakobse
en.
Der var ing
gen modkan
ndidater.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Harr VSJ nogen
n sager kørende mod nogen
n
her i forsamlinge
en, så vil ha
an
være inhab
bil.
VSJ, det ve
ed jeg ikke,, men det ka
an kun værre inkasso sager.
s
VSJ, blev vvalgt til dirig
gent uden modkandida
m
ater.
VSJ, takke
ede for valge
et og konsta
aterede, at generalfors
samlingen var
v lovligt vaarslet samt beslutningsdygtig
g og sikrede
e sig, at sek
kretær/referrent BP tager referat.
2. Bestyre
elsens aflæ
æggelse af årsberetnin
å
ng om det forløbne år
Formand S
SA aflagde bestyrelsen
b
ns beretning
g.

Formand
dsberetning
Der har sideen sidste gen
neralforsamling været af holdt 5 bestyyrelsesmøde
er. Der er forretaget en ge
ennemgang af
a
Benløseparken, hvor byygninger, insttallationer ogg arealer er blevet genne
emgået medd administrattor og vicevæ
ærter
mmer fra beboerforeninggen.
samt bestyrrelsesmedlem
Der er desu
uden afholdt møder med Ringsted Foorsyning og kommunen omkring afleddning af regn
nvand fra
området..
Det første b
bestyrelsesm
møde blev afh
holdt 22. okttober 2013, hvor
h
bestyrelsen konstituuerede sig med
m mig (Steeen
Andersen) ssom formand
d, Per G. Han
nsen som næ
æstformand og
o Bjarne Petersen som ssekretær/refferent. Bjarn
ne
Petersen ogg jeg (Steen Andersen)
A
bllev genvalgt som repræsentanter til Benløseparkkens Varmecentrals
bestyrelse.
I det forløbn
ne år er der gennemført en del vedliggeholdelseso
opgaver, hvo
oraf de væseentligste har været:
‐ Udskiftning af altanpartiier i blok 5
‐ Eftergang ogg efterisoleriing i alle boilerum
‐ Maling af miljøhuse
‐ Maling af leggehuse
‐ Maling af so
okler
‐ Maling og re
eparation af tørregårde
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Altanpartierne i blok 5 er
e blevet udsskiftet, hvilkeet blev udførrt af Ingvarse
en Ringsted A
A/S.
Ved mangelgennemgan
ngen var der ganske få m angler, som blev rettet af
a Ingvarsen.
Vores maskkinpark er i det forløbne regnskabsår
blevet opgraaderet med:
r
- Rød
d Carraro som
m erstatter den
d grønne FFerrari trakto
or
- En n
ny batteridreevet fejemasskine til kælddergangene
Bestyrelsen
n har fra Ringgsted Forsyniing modtageet en opfordrring til at indgå samarbejjde om at gennemføre ett
klimatilpasn
ningsprojekt (LAR) i Benlløseparken. Projektet skaal gå ud på, at
a regnvandeet fra veje, sttier, P‐arealeer og
tagnedløb sskal føres i åb
bne render over
o
jorden i stedet for rø
ørlagt, som det
d er i dag. Bestyrelsen har modtageet et
projektoplæ
æg og har afh
holdt møde med
m Rambølll og Ringsted
d Forsyning og
o kommuneen samt værret på ekskurrsion
for besigtigeelse af lignen
nde projekte
er.
Projektet haar et betydeligt økonomiisk omfang ssom vil medføre omfattende ændringger af stier, P‐pladser
P
og
grønne areaaler i Benløseeparken. Dett skal derfor,, såfremt besstyrelsen finder det attraaktivt, forelæ
ægges på en
Generalforssamling.
Bestyrelsen
n finder dog ikke,
i
at det foreløbige prrojekt er tilsttrækkeligt ge
ennemarbejddet og giver Benløsepark
B
en
den fornødn
ne tryghed for hhv økono
omi, gennem
mførelse, fun
nktionalitet samt fremtid ig vedligeholdelse.
Såfremt Rin
ngsted Komm
mune fremko
ommer med et projekt ogg et budget for
f såvel anlæ
ægsomkostn
ninger, som
fremtidige vvedligeholdeelse og ikke mindst
m
deress del af omko
ostninger, vil det være opp til den nye Bestyrelse om
o
det skal foreelægges på en
e ordinær eller
e
ekstraorrdinær Gene
eralforsamling.
I det kommende år 2014/2015 er de
er på basis aff det foreligggende budge
etforslag plannlagt følgend
de større
delsesarbejdeer:
vedligehold
‐ Montering af
a altanpartieer blok 6
‐ Maling af kæ
ældervinduerr
Til slut vil jeeg sige tak til administrattor, vores vicceværter, revvisor og bestyrelsen for een god og sta
abil indsats samt
s
et godt sam
marbejde i åreets løb.

På bestyrelssens vegne
Steen Andeersen
ørte sig, om der var spø
ørgsmål til b
beretningen
n.
VSJ, forhø
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Kan
n vi ikke få e
en containe
er opsat til storskrald énn gang om måneden, så
s vi
kan blive frri for at skulle se på altt det storskrrald, der bliv
ver sat i vorres kældre oog viceværterne kan blive
b
uge tid på at
fri for at bru
a fjerne alt det, der blivver sat i kæ
ældrene.
SA, det må
å være folkss egen pligtt at skaffe s ig af med deres storsk
krald på kom
mmunens ge
enbrugsplads,
hvis vi skal opsætte en
e containerr til det, ska l vi alle beta
ale ekstra fo
or det, det eer gratis for den enkelte
e
beboer at a
aflevere på genbrugsp
pladsen.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Hvo
orfor bliver d
der ikke næ
ævnt noget om
o den neg ative omtale
Benløsepa
arken har få
ået i mediern
ne vedrøren
nde det trus
sselsbrev, der
d er sendtt ud til beboerne
vedrørende
e husdyr ho
old her i beb
byggelsen.
SA, det bre
ev, der er se
endt ud, er ikke noget trusselsbre
ev, men blott en oplysninng om, hvad der står i
vedtægtern
ne omkring husdyr hold
d, det er ku
un tilladt at holde
h
fugle i bur og fiskk i akvarie.
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mlingen: Kan
n træer lang
gs parkering
gspladserne
e ikke tyndees ud evt. fæ
ældning af hver
h
Spørgsmål fra forsam
set, da bilern
nes lak bliveer beskadig
get af pollen
n fra
andet træ, beskæres eller flyttes længere in d på græss
nden sort.
dem, eventuelt plantning af en an
h diskuterret problem atikken, me
en er kommet frem til, aat vi ikke ud
den videre kan
k
SA, Bestyrrelsen har haft
fælde en sstørre mæng
gde træer uden
u
at der fremlægges
s et konkrette forslag soom skal god
dkendes på
å en
generalforssamling. De
er er og bliv
ver dog fæld
det enkelte træer
t
og be
estyrelsen kkigger til sta
adighed på hvor
h
der er konkkrete behovv.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Ved
drørende sto
ore varmere
egninger i fo
orbindelse m
med nye målere, det kan
k
er er nogen, der har fåe
et fordoblett deres varm
meudgift.
ikke være rigtigt, at de
ngerne er ett sammenfa
ald af flere o
omstændigh
heder, men jeg kan opllyses, at de
er er en
SA, stignin
forholdsviss stor tilbage
ebetaling på
å vej, varme
eregnskabe
et for 2013/2
2014 er ikkee helt færdigt endnu. De
D
beløb som bliver tilbag
gebetalt vil være indiviiduelle afhæ
ængige af fo
orbrug af at den fastsattte aconto. Jeg
J
vil foreslå a
at vi tage de
ette samlet under even
ntuel, hvor jeg vil give en
e mere ud dybende fo
orklaring på de
forhøjede a
aconto beta
alinger.
Bestyrelse
ens beretnin
ng blev here
efter godken
ndt.
3. Forelæg
ggelse og godkendel
g
se af det re
eviderede regnskab
r
samt
s
reviso
orpåtegnin
ng
Revisor CØ
Ø gennemg
gik regnskab
bet for perio
oden 2013/2
2014, som var
v udsendtt sammen med
m
indkaldelse
en til genera
alforsamling
gen.
CØ, genne
emgik det udsendte
u
regnskab me get grundig
gt,og gjorde forsamlinggen opmærk
ksom på, att der
var taget stikprøver i bilag og der ikke vvar fundet nogle uove
erensstemm
melser med
d det fremlagte
regnskab.
Afvigelser fra budget der
d kan næ
ævnes:
Der har væ
æret et fald i renovation
nsudgifter p å kr. 48.004
4,- i forhold til budget.
Der har væ
æret et fald i elforbrug på
p kr. 62.30
08,- i forhold
d til budget, det skyldess udskiftningen af
parklampe
erne og lamp
per langs ga
aragevejen .
Der har væ
æret en stign
ning på afgifter på van dforbrug på
å kr. 23.610,- i forhold ttil budget, fo
orbruget er
ikke stegett væsentligtt.
Der har væ
æret en stign
ning på varme til fællessrum på kr. 28.794,- i forhold
f
til buudget, det skyldes
s
den
n
kolde og la
ange vinter.
Der har væ
æret en stign
ning på fors
sikringer på kr. 143.606
6,- i forhold til budget, ddet skyldes
s
præmieforh
højelse.
Der har væ
æret et fald i viceværtlø
ønninger på kr. 223.144
4,- i forhold til budget, ddet skyldes
s, at vi
fortsætter med to vice
eværter.
et udviser et
e samlet ov
verskud på kkr. 79.288,-- der af besttyrelsen fore
reslås overført til konto for
Regnskabe
overført ovverskud.
VSJ, forhø
ørte sig, om der var spø
ørgsmål til rregnskabet.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Harr der ikke væ
æret nogen indtægt på den gamlee traktor i forbindelse med
m
køb af ny.
CØ, Nej de
en gamle err ikke solgt endnu, den
n indgik ikke
e i handlen på
p grund aff stor rabat på den nye
e,
den gamle
e er sat til sa
alg.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Hvo
ordan kan d
der komme tab
t på bebo
oer, der frafflytter, har vi
v ikke pant i
lejlighederne.
CØ, Jo vi h
har tinglyst pant i lejligh
hederne, m en det kan desværre forekomme,, at det skyldige beløb er
større i nog
gle sager.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Derr er højt ukru
s
være en
udt nogle stteder, det skyldes måsske, at der skulle
nd.
tredje man
SA, Det hø
ører vi indim
mellem, men
n det er ikke
e det jeg ser. Umiddelb
bart har viceeværterne den
d samme tid
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ne områderr. Det kan e vt. skyldes, at viceværrterne har bbrugt en del ekstra tid på
p at
til pasning af de grønn
beskære trræerne bag
g garagerne
e.
Én fra forsamlingen syynes, at de to viceværtter vi har, gør
g det godt.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Kan
n der ikke g ives flere de
etaljer og ov
versigt overr tilbud.
SA, Stignin
ng på altanp
partier skyld
des primærtt stigning på
å selve vind
duerne, alteernativt firma
a til levering
g af
vinduer er opkøbt, så der pt. kun er én leverrandør.
Spørgsmål fra forsam
mlingen: Ska
al mægler h ave det beløb hvert år i forbindelsse med ny forsikring.
f
CØ, Nej de
et er et enga
angsbeløb, forsikringe n er tegnet for en 3 årig periode.
Regnskab
bet blev herrefter godk
kendt.
4. Bestyre
elsens og medlemmern
m
nes forslag:
A Forslag
g fra medle
emmer
VSJ der err ingen forsllag fra medlemmer.
B Forslag
g fra bestyrrelsen
VSJ der err ingen forsllag fra besty
yrelsen.
5. Forelæ
æggelse og godkende
else af budg
get for 2014/2015
A. Bestyrrelsens bud
dgetoplæg for 2014/2
2015 fremlæ
ægges af re
evisor.
Budgettet b
blev forelag
gt og genne
emgået af C
CØ.
Budgettet ffor regnska
absåret 2014
4/2015 er u
udarbejdet med
m udgang
gspunkt i uæ
ændrede a’c
conto
opkrævning i forhold til
t dem, der blev vedtag
get på sidstte generalfo
orsamling.
er baseret på
p indgåend
de aftaler. H
Hvor sådanne ikke fore
eligger, er dder regnet med
m anslåed
de
Budgettet e
prisstigning
ger i forhold
d til regnska
absåret 201 3/2014.
Følgende sstigninger er
e indregnett, elforbrug med 5 %, re
enovation er
e budgetterret med den
n faktiske ra
ate
for 2. halvå
år 2014, me
ens 1. rate for
f halvåret 2015 er bu
udgetteret med
m en stignning på 5 % i forhold he
ertil.
Vandforbru
ug, vandafle
edningsafgift og rensniingsbidrag er
e budgetteret med udggangspunktt i de for 2.
halvår 2014 gældende
e priser, sva
arende til e n stigning på
p 7,5 %.
Revisor og
g juridisk assistance er budgettere
et ud fra et skøn
s
til det forventede
f
omkostning
gsniveau.
Bestyrelse
eshonorar er budgettere
et uden stig
gning til i altt kr. 48.000..
Trappevassk mv. er bu
udgetteret med
m en stign
ning på 2 %.
%
Lønninger,, pensionsb
bidrag, feriepenge og s ociale ydels
ser er budgetteret medd en stigning
g på 5 %
baseret på
å 2 heltidsan
nsatte vicev
værter med tillæg af et beløb til ek
kstra assistaance på kr. 60.000,-.
Administra
ationshonora
ar er budge
etteret med en stigning på 0,83% til
t kr. 1.410..500,-.
Øvrige omkostninger er budgette
eret med an
nslåede prisstigninger på
p ca. 3 % i forhold til regnskabså
r
året
4.
2013/2014
et følgende punkter me
ed i budgetttet til vedligeholdelse:
Der er tage
Monte
ering af nye
e altanpartie
er, blok 6.
Maling af kælderrvinduer fra sort til hvid
d, 10 blokke
Maling af kælderrdøre fra so
ort til lysegrå
å, 30 stk.
Diversse ad hoc.

1.
2.
3.
4.
I alt

3.050.000
0,00 kr.
675.000
0,00 kr.
66.000
0,00 kr.
500.000
0,00 kr.
4.291.000
0,00 kr.

Spørgsmål fra forsam
mlingen: Kan
n der ikke sp
pares på tra
appevask, synes
s
ikke dder er beskidt nok til
rengøring sså ofte, sæt det da ned
d til det halvve.
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D er en då
årlig ide at sspare på de
et, det vil i hvert fald ikkke være nok
k i vores
Én fra forsamlingen: Det
opgang.
e en dårlig iide.
SA. Jeg mener også, det vil være
M
af kæ
ældervindue
er og døre deles
d
over flere
f
år, så dden høje fæ
ællesudgift kan
k
Én fra forsamlingen: Maling
d.
sættes ned
SA, Det vil blive mege
et dyrere, hv
vis det dele
es over flere
e år.
F
på
å ca. 5 millio
oner bør de
eles ud til be
eboerne.
Én fra forsamlingen: Formuen
e ikke et sp
por for mege
et til uforuds
sete udgifteer i et bygge
eri af vores
En fra forsamlingen: 5 millioner er
størrelse.
mlingen: Reg
gnvand på g
garageplads
sen ca. ud for
f blok 8 sttår stadig op, når det
Spørgsmål fra forsam
oakken må være
v
stoppe
et eller falde
et sammen.
regner, klo
SA, Vi får sspulet og ve
ed behov re
epareret klo
oakkerne ve
ed garagepla
adserne.

Vedtagels
se af budge
et.
Budgettet b
blev herefte
er sat til afsttemning me
ed uændred
de fællesudgifter fra deen 1. januar 2015.
Budgettett blev enste
emmigt ved
dtaget ude n skriftlig afstemning
a
g.
Valg
g af bestyre
elsesmedle
emmer og s
suppleante
er.
6.
VSJ, oplysste, at følgende bestyre
elsesmedlem
mmer er på
å valg Steen
n Andersen,, BP 181 2.tv, Nebile
Sanli, BP 1
117 1.tv og Corinn Mog
gensen, BP
P 49 1.tv som
m er fraflyttet Benløsepparken, så der
d skal
vælges et nyt bestyrelsesmedlem
m for en 2-å
årig periode. Bestyrelse
en foreslår N
Nina Larsen
n, BP 75 2.ttv.
VSJ, oplysste, at de to bestyrelses
smedlemme
er modtage
er genvalg og
o Nina Larssen BP 75, 2.tv stiller op
o til
bestyrelsen, spørger forsamlinge
f
en, om der e
er nogen mo
odkandidate
er. Steen Kj
Kjelsgaard BP
B 87, st.tv og
Eyip Yildirim BP 117, 2.tv, stiller også op til b
bestyrelsen
n.
VSJ, oplysser at de rød
de stemmes
sedler skal bruges og der
d skal skrrives tre af dde tal, der står
s ud for det
d
navn man vil stemme på, oversig
gten kan sess på opslag
get, der blev
v udpeget 3 stemmetæ
ællere dereftter
blev afstem
mningen satt i gang.
VSJ, afstemningen faldt således ud, nr. 1 N ina Larsen med et ford
delingstal påå 144,3, nr. 2 Steen
Andersen med et ford
delingstal på
å 125,15, nrr. 3 Nibile Sanli
S
med ett fordelingsttal på 101,6
6, Steen
d med et forrdelingstal på
p 64,7 og E
Eyip Yildirim
m med et forrdelingstal ppå 57,0, det vil sige, att de
Kjelsgaard
tre første e
er valgt til be
estyrelsen.
VSJ, Følge
ende bestyrrelsessupple
eanter er på
å valg, Lars
s Højgaard, BP 75, st.tvv. og Nina Larsen,
L
BP 75,
2.tv.
Nina Larse
en er trådt in
nd i bestyre
elsen, så de
er skal opstilles en ny.
Lars Højga
aard, BP 75
5, st.tv stillerr op, er der nogen andre, der stille
er op vi ska l jo vælge én
é til, Eyip
Yildirim BP
P 117, 2.tv stiller
s
op, VS
SJ spørger forsamlinge
en, om der er flere derr stiller op, da
d det ikke er
e
tilfældet be
etragtes de opstillede som
s
valgt.
Valg
g af revisor.
7.
VSJ, bestyyrelsen anbe
efaler genvalg til CØ, og da der ik
kke var nog
gen modkanndidater, be
etragtede VS
SJ,
CØ som ge
envalgt.
8.
Valg
g af adminis
strator.
VSJ, bestyyrelsen anbe
efaler genvalg til GH E
Ejendom A/S
S, og da der ikke var n ogen modk
kandidater,
betragtede
e VSJ, GH Ejendom
E
A/S som genvvalgt.
9.
Even
ntuelt.
VSJ, gav o
ordet til SA, som vil kom
mme med d
det lovede in
ndlæg vedrørende varm
men og den
n portal IST
TA
har, så ma
an kan følge
e sit varmefo
orbrug dag for dag, SA
A viste en de
el plancher med tilhøre
ende
forklaringe
er. Det mate
eriale vil bliv
ve tilgængelligt på Benløseparkens
s hjemmesidde.
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nes opgjorte
e varmeforb
brug for 2012 og 2013 ffor de forsk
kellige
Der blev viist en overssigt beboern
lejlighedstyyper med en tilhørende
e forklaring om hvilke faktorer
f
som
m spiller ind når det nye
e aconto be
eløb
skal beregnes. Bl.a. at
a aconto én
n først hæve
es eller sæn
nkes 6 mdr. inde i en aafregningspe
eriode, hvilkket
betyder at stigning elle
er sænkning af aconto
o beløb vil ske med den
n dobbelte sstigning/sænkning i de
resterende
e 6 mdr. af perioden.
p
Derudover og
gså i de førrste 6 mdr. af
a næste affregningspe
eriode.
Vedrørend
de de klagerr der er kom
mmet på gru
und af store
e stigninger på varmen for nogle beboere, kan
n
det i høj grrad forklaress ved den kolde
k
og lan
nge vinter vii havde i 20
012-2013 m ed efterfølg
gende store
stigninger i aconto beløbene.
ere tager hø
øjde for varm
me dage og
g vil normaltt ikke registtrere forbrug
g så længe
Vores nye varmemåle
er
lukket.
E
Er
radiatore
n
forsynet
m
med
termos
stater
kan
læ
ængerevare
ende
udluftn
ninger
dog
radiatoren
aterne åbne
er og radiato
oren opvarm
mes og der derfor vil bblive registre
eret et
resultere i, at termosta
merforbrug.
kortvarigt m
Materiale vvedrørende hvordan vi sparer på vvarmen sam
mt hvordan vores varm
memålere afflæses vil blive
lagt ud på vores intern
netportal ww
ww.benloesseparken.dk
k.
VSJ er derr flere spørg
gsmål, Lege
ehusenes b ænke er farrlige, mindre børn kan få benene i klemme.
SA, det vil vi få udbed
dret hurtigst muligt.
Generalforrsamlingen sluttede kl. 22.10.

