FULDMAGT
Undertegnede
Navn:
Adresse:
der er andelshaver i AB ”Skydebanen”, 1709 København V
giver hermed fuldmagt til navn og adresse: _________________________________________
eller til formand Eva Margrethe Madsen
om at varetage mine interesser ved den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 2.
oktober 2014, i beboerlokalet (på hjørnet af Istedgade og Skydebanegade), 1709 København V.
Såfremt du ønsker at give fuldmagt til formand Eva Margrethe Madsen, skal fuldmagten udfyldes,
underskrives og afleveres i foreningens postkasse ved Boligkontoret, Skydebanegade 1, st., 1709
København V. Du kan også sende et (tydeligt) billede eller scan af den udfyldte og underskrevne fuldmagt
pr. e-mail til bestyrelsen@skydebanen.dk. Fuldmagten skal være afleveret eller sendt til bestyrelsen senest
torsdag den 2. oktober 2014, kl. 16.00
København, den

2014

__________________________
Som fuldmagtsgiver:
***
I henhold til vedtægterne har hver andel én stemme, og du kan kun give fuldmagt til et andet medlem af
foreningen eller et myndigt husstandsmedlem.
En fuldmagt giver en navngiven person ret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne under nærmere
specificerede omstændigheder.
Ved udfyldelse af denne fuldmagt giver du den navngivne person ret til at handle på dine vegne på
generalforsamlingen i AB Skydebanen. Hvis du udfylder fuldmagten uden at skrive et navn på og giver den
til bestyrelsen, giver du formanden fuldmagt til at stemme på dine vegne.
Denne fuldmagt er en blancofuldmagt, hvilket vil sige, at du giver modtageren af fuldmagten ubegrænset
ret til at disponere/stemme på dine vegne. Det er derfor overladt til modtageren af fuldmagten at handle på
dine vegne i enhver henseende, herunder at stemme for eller imod de fremsatte forslag og eventuelle
ændringsforslag mv. på generalforsamlingen.
Bemærk! Du kan ikke anføre begrænsninger i denne fuldmagt.
Hvis du giver fuldmagt til formanden (udfylder fuldmagten uden at skrive et navn på og giver den til
bestyrelsen) er det derfor helt og holdent op til formanden, hvad der skal stemmes på dine vegne – uanset
om du anfører andet i fuldmagten eller ej.
Hvis du giver fuldmagt til en navngiven person, kan du heller ikke anføre begrænsninger i denne fuldmagt.
Det er i det tilfælde dit eget ansvar at aftale med vedkommende, hvad de skal stemme på dine vegne.

