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Charlottenlund, den 4. april 2016 

Til medlemmerne af Ejerforeningen Strandlund 

Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling 

I henhold til foreningens vedtægter § 10 stk. a), b) og d), indkalder foreningens bestyrelse til 

ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2016. 

Generalforsamlingen finder sted kl. 16.30 i dagligstuen i Centerbygningen. 

Dagsorden: 

Dagsorden omfatter, i henhold til foreningens vedtægter § 10 stk. h) og i), de anførte10 punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. Beretning medsendes 

3. Forelæggelse af årsregnskabet 2015 til godkendelse. Årsregnskabet medsendes 

4. Godkendelse af kommende års driftsbudgetter herunder fastsættelse af hver enkelt ejers 

kontingent. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 12.  

På valg er: 

Per Transø, nr. 3, er ikke på valg 

Arnfred Jørgensen, nr. 25 er ikke på valg 

Peter Knop, nr. 17 er på valg og modtager genvalg 

John Torp Andersen nr. 81 er ikke på valg 

Lotte Thim nr. 103 er på valg men ønsker ikke genvalg. Derimod ønsker Jesper Thomsen 

nr. 103 at opstille og modtage valg 

6. Valg af suppleant/ suppleanter.  

Ulrik Helweg Larsen nr. 91 er ikke på valg 

Søren Stenz nr. 27 er på valg og modtager genvalg 

7. Valg af revisor, jfr. § 15 

8. Nyt låsesystem i alle ejerboliger 

9. Indkomne forslag. 

10. Eventuelt. 
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Medlemsforslag: 

Forslag fra foreningens medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

afleveret i postkassen ved administrationens kontor mærket ”forslag til generalforsamlingen” 

senest torsdag den 14. april 2016.  

Fremlæggelse af årsregnskab og dagsorden i henhold til vedtægternes § 10 stk. g). Vedtægterne 

opfyldes ved den med indkaldelsen vedlagte dagsorden, foreningens reviderede årsregnskab for 

2015, bestyrelsens budgetforslag samt årsberetning. 

Adgang til generalforsamlingen: 

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har foreningens medlemmer. Hver ejerlejlighed 

udgør et medlemskab og har således en stemme jfr. § 10 stk. j). Jfr. § 10 stk. c) kan personer med 

relation til foreningen deltage. 

Fuldmagt: 

Jfr.§10 stk. k) kan medlemmer, der måtte være forhindret i personligt at deltage i 

generalforsamlingen, stemme ved skriftlig fuldmagt. En befuldmægtiget kan højest stemme i 

henhold til to fuldmagter. 

Efter generalforsamlingen: 

Kl. 18.00 byder bestyrelsen foreningens medlemmer på en 2- retters varm middagsmenu med 

tilhørende vine og kaffe. Deltagelse i middagsarrangementet kræver tilmelding ved aflevering af 

nedenstående tilmeldingskupon, som skal være administrationen i hænde senest mandag den 25. 

april 2016. 

Med venlig hilsen 

Ejerlejlighedsforeningen Strandlund 

På bestyrelsens vegne 

 

Per Transø 
Formand 
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Undertegnede beboer i Strandlund ønsker at deltage i 

generalforsamlingen torsdag den 28. april 2016 kl. 16.30  

Bolig nr. 

Antal personer 

 

 

Undertegnede beboer i Strandlund ønsker at deltage i 

spisningen efter generalforsamlingen torsdag den 28. 

april 2016 kl. 18.00 

 

Bolig nr.  

Antal personer.                                                     

 

Dette skema bedes afleveret i administrationens 

postkasse senest den 25. april 2016. 


