
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  
 
Mandag den 25. oktober klokken 19.00 i fælleshuset. 
 
 
 

 
Dagsorden;  
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af referent  
 
3. Valg af stemmetællere   
 
4. Forslag fra bestyrelsen om at bruge kr. 80.000 fra hensatte midler fra indskud til asfaltarbejde 
 
Vores asfalt er meget slidt, og vejstykket fra nummer 32 til 27 er direkte kørt op og har store ujævnheder, 
der skraber mod bilers undervogne.  
Vi har haft to firmaer ude at se på tingene, og de siger uafhængigt af hinanden, at vi snarest muligt skal 
have gjort noget ved tingene, da vi ellers snart står over for endnu større udgifter.  
Det, der skal laves nu, er at vejkassen (”grusfundamentet”) under asfalten på vejstykket fra nummer 32 til 
27 skal rettes op, og der skal lægges ny asfalt. I resten af foreningen skal der laves en række reparationer, 
så vi ikke også der får vand, der trænger ind gennem asfalten og ødelægger vejkonstruktionen. 
Vi står overfor et anlægsarbejde, der kommer til at koste mere end kr. 210.000. 
Vi har i foreningen i forvejen hensat kr. 70.000 til asfalt.  
Bestyrelsen foreslår, at vi derudover bruger de 80.000 kroner, vi har stående af hensatte midler fra indskud 
til opgaven.  
Det resterende beløb kan dækkes af vores likvidbeholdning, dvs. vores løbende driftskonto, hvor vi altid har 
en solid bufferkapital til uforudsete udgifter.  
 
5. Orientering om stort og små fra bestyrelsen  
 
6. Evt.  
 
 

Venlig hilsen og på gensyn  
Bestyrelsen i Elmebo  

 
 
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.   

 


