
  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling   
Mandag den 2. maj 2022 kl. 18.30 i fælleshuset.   

   
   

 

Dagsorden;    

   

1. Valg af dirigent og referent    

 

2. Valg af stemmetællere    

 

3. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:  

Bestyrelsen stillede på den ordinære generalforsamling to forslag, som begge kræver ændring i 

vedtægter/havehusorden. Der var flertal, men der var ikke nok fremmødte til at kunne vedtage 

ændringerne, da dette kræver, at mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer er fremmødt jf. 

foreningens vedtægter. Derfor fremsattes forslagene igen på ekstraordinær generalforsamling jf. 

foreningens vedtægter. 

 

B. Bestyrelsen foreslår:    

Vedtægtsændring vedr. § 8. Stk. 1. 

Paragraffen lyder nu: ”Stk. 1, Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i første 

kvartal og indkaldes ved omdelt brev. Sammen med indkaldelsen bekendtgøres 

dagsordenen. Generalforsamlingen skal varsles min. 14 dage inden afholdelsen.” 

Foreslåes ændret til:  ”Stk. 1, Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i første 

kvartal og indkaldes digitalt eller ved brev; dog skal beboere, der af foreningen er fritaget for digital 

kommunikation, altid indkaldes per brev. Sammen med indkaldelsen bekendtgøres 

dagsordenen. Generalforsamlingen skal varsles min. 14 dage inden afholdelsen.”  

 

C. Bestyrelsen foreslår:    

Tilføjelse til stk 7 i havehusorden.  

Nuværende tekst: ”Stk. 7, Parkeringspladsen kan benyttes af Elmebos beboere samt besøgende gæster. 

Der skal parkeres indenfor de opmærkede bokse.”  



Foreslået tekst: ” Stk. 7, Parkeringspladsen kan benyttes af Elmebos beboere samt besøgende gæster. 

Der skal parkeres indenfor de opmærkede bokse. Bilejere i Elmebo, der benytter fælles-pladsen, er 

forpligtede til at få deres nummerplade registeret hos bestyrelsen sammen med et 

mobiltelefonnummer.” 

  

 

4. Eventuelt.    

 

 

Bemærk vedr. fuldmagt:    

Kan du ikke komme til generalforsamlingen, kan du give en anden andelshaver en fuldmagt. 

Fuldmagten kan 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    


