
Andelsboligforeningen     København, den 11. marts 2013.

”STRANDLODSGÅRDEN”

Til medlemmerne. 

Andelsboligforeningen indkalder herved til ordinær generalforsamling
 
  mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00

                i Boldklubben Olympia's Klubhus, Englandsvej 202         OBS ! nyt sted

                      D A G S O R D E N:
 
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning.
 4  Regnskab med revisors påtegning.
 5. Overskuddets fordeling.
 6. Forslag.
                          Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: Se vedhæftet.                         
 7. Valg til bestyrelsen.
  Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleant er på valg: 
      Formand Lars Jensen - ønsker at udtræde: Ny formand skal vælges for 2 år.
  Næstformand Knud Bøgild Hansen er på valg for 1 år: Han genopstiller    
  gerne.
  Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for 2 år, da Ken Hansen gerne opstiller   
     som formand (subsidiært opstiller han som bestyrelsesmedlem.)
  1. Suppleant: Kasper Munk - for 1 år. 
  8. Valg af administrator.
 9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, i henhold til vedtægternes § 21, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 18. marts 2013. Indkomne forslag fra andelshaverne vil som 
sædvanlig blive uddelt forud for generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen
p.b.v.

Bestyrelsen

                                                                                                                                            
  klip ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuldmagt
Undertegnede andelshaver     

boende:       

giver hermed fuldmagt til:      __________

som bor:       
til at stemme for mig ved generalforsamlingen den 25. marts 2013.

Dato:                          
                                       

 (underskrift)                                                                        



Forslag til A/B Strandlodsgårdens generalforsamling den 25. marts 2013:

Genfremsættelse af bestyrelsens forslag, som blev foreløbigt vedtaget på seneste ordinære 
generalforsamling d. 29. marts 2012.

Tilføjelse til vedtægternes § 12, ny § 12 stk. 3: 

Bestyrelsen foreslår endelig vedtagelse af følgende ændring af vedtægterne:

Tilføjelse, med ny § 12 stk. 3:

"Stk. 3: Beboere, der i forbindelse med ombygning eller renovering af egen lejlighed har 
behov for at få adgang til nabo's, overbo's eller underbo's lejlighed for at kunne udføre
arbejdet forsvarligt og lovligt, skal have mulighed for dette, efter et rimeligt varsel på mindst 
14 dage.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere retningslinjer for disse forandringer samt
nærmere vilkår for aftalen imellem beboerne / andelshaverne."


