
Indkaldelse til ordinær generalforsamling   
mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 i fælleshuset   

 
 
BEMÆRK: Du kan komme med forslag til generalforsamlingen frem til søndag den 13. juni. Forslag 
skal sendes til hf.elmebo@gmail.com eller lægges i postkassen hos Anna Louise, have 34.  

   
   

Dagsorden;    
   

1. Valg af dirigent og referent    
 

2. Valg af stemmetællere    
 
3. Bestyrelsens beretning      
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget.   
Du kan finde regnskab og budget på vores hjemmeside:   
www.hf-elmebo.dk/foreningsarbejde/oekonomi/ 
 
Er der spørgsmål til regnskab og budget, vil det være kærkomment, hvis man sender disse på forhånd 
til hf.elmebo@gmail.com , så vi kan forberede bedst muligt.     
     

 
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: 
 
A. Bestyrelsen foreslår:    
 
At forsøgsordning vedr. begrænset tilladelse af kortidsudlejning forlænges et år. (Beslutning ved GF i 
2019 og vedtaget igen i 2020): Forsøgsordningen giver tilladelse til, at andelshavere, der har boet i 
andelsboligen i mindst ½ år, kan korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige 
formål i sammenlagt højst 5 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de nærmeste naboer og genboer skal 
orienteres senest ved opstart af korttidsudlejningen.)   
Begrundelse: Det anbefales af ABF, interesseorganisationen for private andelsboligforeninger, at man 
bibeholder ordningen som forsøgsordning, som man så blot forlænger en gang om året. Dette sikrer, at 
det er muligt at afskaffe muligheden for korttidsudleje igen, hvis ordningen misbruges massivt af enkelte 
andelshavere, som er svære at stoppe på anden vis – blandt andet fordi, det er næsten umuligt at 
kontrollere og håndhæve grænsen på max. fem uger.  
  
 
B. Bestyrelsen foreslår:    

     Vedtægtsændring vedr. § 8. Stk. 1, Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i første 
kvartal og indkaldes ved omdelt brev. Sammen med indkaldelsen bekendtgøres dagsordenen.   

Bestyrelsen foreslår, at ordene ”og indkaldes ved omdelt brev” slettes, så der kan indkaldes til 
generalforsamling via email.  

mailto:hf.elmebo@gamil.com


   
Begrundelse: Det er unødigt tids- og ressourcekrævende at printe og omdele dagsordener, som lige så vel 
kan udsendes per mail. De beboere, der er fritaget for digital kommunikation, får naturligvis stadig 
indkaldelsen som brev/printet eksemplar.  
 

   
6. Orientering om bestyrelsens forarbejde i forhold til ny opmåling af foreningen 
 
 
7. Aktivitetsgrupper 
 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Suppleanter sidder for 1 år ad gangen, mens formanden og bestyrelsesmedlemmer sidder i 2 år.    
 
Bestyrelsen består pt. af  
 
Ronald Herlitschek, have 51, Rikke Reimann, have 46, Anna Louise Stevnhøj, have 34, Stinne Fraas, have 
10 og John Roued-Cunliffe, have 20. Suppleant er Steffen Trannerup, have 35. 
 
Rikke Reimann og Anna Louise Stevnhøj er på valg og genopstiller. John Roued-Cunliffe har endnu et år 
af sin valgperiode i bestyrelsen. Steffen Trannerup genopstiller til suppleantposten. 
Ronald Herlitschek fortsatte pga covid-19 et ekstra år og varslede allerede i 2020, at han ønsker at 
stoppe i bestyrelsen, og Stinne Fraas ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager.  
 
Der skal altså vælges fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.  
 
Bestyrelsen håber, at nogen vil stille op og være med til at løfte bestyrelsesarbejdet i den kommende 
periode – det er hyggeligt og givende, og du kommer til at lære foreningen og alle dine naboer at 
kende. 
 
9. Valg af 2 vandrevisorer 
 
 
10. Eventuelt   
 
 

Bemærk vedr. fuldmagt:    
 
Kan du ikke komme til generalforsamlingen, kan du give en anden andelshaver en fuldmagt. 
Fuldmagten kan altså ikke lægges i en postkasse eller sendes via mail til bestyrelsen. 
Fuldmagten skal klart angive, hvilke forslag der er tale om, og hvad der stemmes.      
Hver andelshaver kan kun medbringe én fuldmagt fra anden andelshaver.      
Fuldmagter, der ikke lever op til reglerne, kasseres.         
 
 
Venlig hilsen og på gensyn    
Bestyrelsen i Elmebo     

 


