
HF. Elmebo 

23. august 2019 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Tirsdag den 3. september kl. 19.00 i fælleshuset. 

 

Dagsorden; 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

2. Forslag om at kunne samle vores bankaktiviteter i et pengeinstitut  

Det blev på den ordinære generalforsamling i foråret 2019 besluttet, at bestyrelsen havde mandat til 

at foretage bankskifte, hvis der kunne skaffes et bedre tilbud, idet vores nuværende hovedbank er 

meget dyr mht gebyrer. Vores administrationsfirma er i gang med at forhandle og foreslår, at vi 

samler vores aktiviteter i en bank, idet det kan skaffe os en langt bedre aftale. Når vi tidligere har 

fordelt aktiviteterne på to banker, er det pga indskydergarantien, som staten giver på indeståender 

op til kr. 750.000 i tilfælde af krak. Men administrationsfirmaet står inde for, at vi er uden for risiko, 

hvis vi vælger blandt de største pengeinstitutter i Danmark, hvilket omfatter de banker, vi har kig på, 

nemlig Arbejdernes Landsbank og Sydbank. Som bestyrelse vil vi gerne have generalforsamlingens 

tilladelse til at sige ja til dette.  

3. Forslag om vejbump  

Det blev på den ordinære generalforsamling i foråret 2019 besluttet, at bestyrelsen skal fremkomme 

med forslag om og budget for yderligere velbump samt flytning af de eksisterende, så de bliver mere 

cykelvenlige. 

Forslag:  

Bestyrelsen foreslår etablering af to yderligere bump. Det ene skal placeres på midterstykket ud for 

have 35, det andet skal placeres ud for have 47 (vejstykket til højre for fælleshuset, når man kommer 

udefra.) Se kort på næste side.  

Både nye bump og eksisterende bump skal etableres mere cykelvenligt, end det hidtil har været 

tilfældet. Det vil ske ved, at bumpene bliver delt op, så de ligger ud til kanten i hver side af vejen, og så 

der er en bred åbning i midten, hvor cykler (også ladcykler) kan passere.  

Budget: Udgifter til indkøb af materiel kommer til at udgøre kr. 32.300. Bestyrelsen vil gerne have en 

sikkerhedsmargen og dermed mandat til at forbruge kr. 35.000. Pengene foreslås taget af vores 

indskudskonto jvf. § 3 stk. 6. 

 

3.  Eventuelt 
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Bemærk vedr. fuldmagter: 

Hver andelshaver kan medbringe én fuldmagt fra anden andelshaver. Der skal stå i fuldmagten, 
hvilket/hvilke forslag, den omhandler, og hvad der skal stemmes. Fuldmagten skal medbringes fysisk af en 
andelshaver, dvs den kan ikke afleveres i postkasse, sendes per mail eller lignende.  

 

Venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen i Elmebo 


