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Til Andelshaverne  

i andelsboligforeningen  

Skydebanen 

1709 København V 

 

 

København, den 5. marts 2013 

Ejd.nr. 460 

 

INDKALDELSE  

til ekstraordinær generalforsamling  
 

På bestyrelsens vegne har jeg hermed fornøjelsen at indkalde medlemmerne i A/B 

Skydebanen til 

 ekstraordinær generalforsamling  

 onsdag den 20. marts 2013, kl. 18.00 

  i Gethsemane Kirke  

Dannebrogsgade 53, 1660 København V 

 

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 

2. Forslag. 

 - Forslag om revidering af foreningens vedtægter. 

 

   

Vedr. dagsordenens pkt. 2 – Forslag  

 

Forslag om revidering af foreningens vedtægter. 

 

Bestyrelsen stiller forslag om revidering af foreningens vedtægter. Forslaget om revidering af 

foreningens vedtægter er vedlagt som bilag 1.  

 

Baggrunden for foreningens forslag om revidering af foreningens vedtægter er som følger: 

 

Foreningens gældende vedtægter bærer præg af at være fra en svunden tid. De blev i sin tid 

vedtaget på den stiftende generalforsamling for efterhånden snart 25 år siden. I tiden herefter 

er der sket mange lapperier af enkelte bestemmelser, ligesom tiden på grund af ændringer i 

lovgivning og forvaltningspraksis har gjort mange af bestemmelserne overflødige eller 

misvisende.  

VEND! 



 2 

 

For én gang for alle at få vedtægterne til at fremstå sammenhængende, i overensstemmelse 

med den aktuelle andelsboliglov og samtidig retvisende for den praksis foreningen følger, har 

foreningen anmodet vores advokat om at lave nogle helt nye vedtægter. Formålet med de nye 

vedtægter er således ikke at ændre på foreningens praksis, men tværtimod at samle de 

bestemmelser, der i forvejen gælder for foreningens medlemmer, i et overskueligt hele.  

På generalforsamlingen vil vedtægterne blive gennemgået meget nøje, med en begrundelse 

for samtlige ændringer til vedtægternes ordlyd, der er foreslået. Bestyrelsen opfordrer derfor 

alle til at møde frem til generalforsamlingen. 

 

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

 

Hvis du er forhindret i at møde på generalforsamlingen, opfordres du til at benytte vedlagte 

fuldmagt i henhold til vedtægternes regler herom.  

 

Såfremt du ønsker at give fuldmagten til formand, Eva Margrethe Madsen, skal den være 

afleveret i boligkontorets postkasse senest onsdag den 20. marts 2013, kl. 16.00.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne. 

 

 

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S 

Rikke Zitawi Pedersen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag:  

 

Bilag 1. Forslag til revidering af foreningens vedtægter.  


