
HF. Elmebo 

2. oktober 2020 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Tirsdag den 27. oktober klokken 18.30 – 19.00 i fælleshuset.  

Dagsorden; 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere  

4. Forslag:   
At ’§13. Revision Stk. 1, Revisionen foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer’ 
ændres til:  
§13. Revision af vandregnskabet, Stk. 1, Revision af foreningens interne vandregnskab foretages 
af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer’.  
Der blev på den ordinære generalforsamling 22.9.2020 stemt om ovenstående forslag. Der var 
flertal, men der var ikke nok fremmødte til at kunne vedtage vedtægtsændringen, da det kræver, 
at mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer er fremmødt jf. foreningens vedtægter. Dog 
stemte 2/3 af de fremmødte for vedtagelsen, hvorfor forslaget kan fremsættes igen på en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal. 
 

5. Forslag: 
Tilføjelse til §1. Medlemskab: Stk 9. Andelshaver skal til enhver tid have folkeregisteradresse i 
sin andel og skal leve op til Københavns Kommunes regler om bopælspligt. Undtagelse herfra 
kan gøres i forbindelse med lovlig fremleje jf. vedtægternes § 7.  
Der blev på den ordinære generalforsamling 22.9.2020 stemt om ovenstående forslag. Der var 
flertal, men der var ikke nok fremmødte til at kunne vedtage vedtægtsændringen, da det kræver, 
at mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer er fremmødt jf. foreningens vedtægter. Dog 
stemte 2/3 af de fremmødte for vedtagelsen, hvorfor forslaget kan fremsættes igen på en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal. 

 

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant     

 

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.  

Hver andelshaver kan kun medbringe én fuldmagt fra anden andelshaver.  Fuldmagten skal medbringes 
fysisk, dvs den kan ikke afleveres i postkasse, sendes per mail eller lignende.  

 

Venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen i Elmebo 


