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Til Andelshaverne  

i andelsboligforeningen  

Skydebanen 

1709 København V 

 

København, den 19. september 2014 

Ejd.nr. 460 

 

INDKALDELSE 

til ekstraordinær generalforsamling 
 

På bestyrelsens vegne skal jeg hermed indkalde medlemmerne i A/B Skydebanen til 

ekstraordinær generalforsamling 

torsdag den 2. oktober 2014, kl. 18.00 

i beboerlokalet (på hjørnet af Istedgade og Skydebanegade) 

1709 København V 

 

Bestyrelsen beder venligst om, at du kommer i god tid til generalforsamlingen, og hvis du er 

befuldmægtiget (skal afgive stemme efter fuldmagt) senest et kvarter før start, således at den 

medbragte fuldmagt kan blive registreret og omsat til stemmeseddel ved indgangen.  

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 

2. Forslag. 

- Forslag om endelig vedtagelse af forslag til model for håndtering af forskelle i 

boligafgift i A/B Skydebanen    

 

 

Vedr. dagsordenens pkt. 2 – Forslag  

 

Forslag om endelig vedtagelse af forslag til model for håndtering af forskelle i boligafgift 

i A/B Skydebanen:  

 

Bestyrelsen stiller forslag om endelig vedtagelse af forslag til model for håndtering af 

forskelle i boligafgift i A/B Skydebanen, som blev foreløbigt vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling den 9. september 2014.  

 

Forslaget er vedlagt som bilag til denne indkaldelse, ligesom en kopi af referatet fra den 

ekstraordinære generalforsamling den 9. september 2014 sendes ud sammen med denne 

indkaldelse.  

 

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

VEND! 
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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 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. 

 

HUSK at læse den vedlagte fuldmagt grundigt igennem.  

 

Det understreges, at bestyrelsen opfordrer alle foreningens medlemmer til at 

tilkendegive deres holdning til det fremlagte forslag.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne. 

 

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S 

Rikke Zitawi Pedersen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

- Forslag til model for håndtering af forskelle i boligafgift i A/B Skydebanen 

- Fuldmagt 

- Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 9. september 2014 


