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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 

19. september 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. 
 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

a. Bestyrelsen foreslår, at der i en forsøgsperiode på et år opsættes to vejbump for at få 
bilister til at køre langsommere på fællesvejene. Se bilag a.    

b. Rikke Reimann, have 46, foreslår, at der skal være mulighed for at fravælge rengøring, 
når man lejer fælleshuset. 

4. Info fra aktivitetsgrupperne 

5. Info om rotter i Hf. Elmebo 

6. Evt. 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før og kan sendes 
på hf.elmebo@gmail.com eller afleveres til et medlem af bestyrelsen. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 

 

Venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen i Elmebo 
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Bilag a. 

Der bliver alt for ofte kørt for hurtigt på fællesvejene i Elmebo. Det er til fare for børn, fodgængere og 
cyklister. I vores naboforening Engly har de haft succes med bump, og bestyrelsen foreslår, at vi  laver 
en forsøgsperiode på et år med to vejbump. Det vil i givet fald koste kr. 12.500.  

 

Bumpene er markeret med gult på tegningen: 
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Fuldmagt 

 
Har du ikke mulighed for at deltage, men vil du gerne gøre din indflydelse gældende, har du mulighed 
for at give fuldmagt til en anden andelshaver. 

 

Reglerne er som følger: 

 Kun andelshavere kan stemme. 

 Hver husstand har kun en stemme. 

 Hver husstand kan højst medbringe en underskrevet fuldmagt med præcisering om, 
hvad/hvem der stemmes for/eller imod til generalforsamlingen. 

 Din fuldmagt skal medbringes af en anden husstand. Det er ikke nok at lægge den i 
postkassen eller lignende.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fuldmagt vedr. generalforsamling i Hf. Elmebo 19.9.2017 

 

3.a. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at der i en forsøgsperiode på et år opsættes to 
vejbump for at få bilister til at køre langsommere på fællesvejene.  

Ja _____  (sæt kryds) 

Nej  _____  (sæt kryds) 

Stemmer ikke _____ (sæt kryds) 

 

 

3.b. Rikke Reimann, have 46, foreslår, at der skal være mulighed for at fravælge rengøring, når man 
lejer fælleshuset.  

Ja _____  (sæt kryds) 

Nej  _____  (sæt kryds) 

Stemmer ikke _____ (sæt kryds) 

 

Underskrift ____________________________________________________________________   

 

Havenummer ________________ 


