
 

 

 

Til andelshaverne i 

Andelsboligforeningen 

”Strandbo I” 

Strandboulevarden 8-18 

2100 København Ø 

 

København, den 10. juni 2020 

Jour. nr.: 450 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

På bestyrelsens vegne og i forlængelse af den netop afholdte nødgeneralforsamling, har 

regeringen hævet forsamlingsforbuddet til 50, og jeg har jeg hermed fornøjelsen at indkalde 

foreningens medlemmer til 

 

 ordinær generalforsamling 

 torsdag den 25.  juni 2020, kl. 17.00,  

i gården (udendørs) mellem Strandbo I og Strandbo II 

 

I henhold til vedtægterne har generalforsamlingen følgende dagsorden: 

 

1. Bestyrelsens beretning. 

2.  Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse. 

3.  Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel 

ændring af boligafgiften. 

4. Forslag. 

5.           Valg af bestyrelse. 

6.           Valg af revisor.   

7.           Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under afstemning.  

 

 

Vedr. dagsordenens pkt. 2 og 3. 

 

Regnskab 2019 og budget 2020 er allerede offentliggjort på foreningens hjemmeside 

www.strandbo1.dk i henhold til vedtægterne. Såfremt du ønsker et fysisk eksemplar, kan dette 

afhentes hos foreningens vicevært i åbningstiden.  

 

Vedr. dagsordenens pkt. 4 

 

Forslag 1 - VVS 

 

Forslaget er vedlagt i sin helhed. 

 

Forslag 2 – Boligafgiftsnedsættelse 

http://www.strandbo1.dk/
http://www.strandbo1.dk/


Forslaget er vedlagt i sin helhed. 

 

Forslag 3 – Altaner 

 

Forslaget er vedlagt i sin helhed. 

 

 

Vedr. dagsordenens pkt. 5. 

 

Bestyrelsen  har bestået af følgende medlemmer: 

 

Jonas Michael-Lindhard  Strandboulevarden 10, 5. 2. Formand 

Kasper Albrechtsen  Strandboulevarden 15, 5. 1. Bestyrelsesmedlem 

Katrine May  Strandboulevarden 16, 5. 3. Bestyrelsesmedlem 

Sebastian L. Peronard  Strandboulevarden 16, 3. 4. Bestyrelsesmedlem 

Søren Vind  Strandboulevarden 16, 5. 4. Bestyrelsesmedlem 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg for ét år med undtagelse af Søren Vind, der er 

fraflyttet foreningen. I stedet opstiller Lars Risbæk, der har været suppleant og er indtrådt i 

bestyrelsen i Sørens fravær.  

 

 

--------- 

 

OBS: Eftersom der stadigvæk er retningslinjer i forhold til social distancering m.v. 

opfordres der til, at der kun møder én fra hver husstand, og der opfordres til, at afgive 

fuldmagt i henhold til vedtægterne, medmindre du er forslagsstiller.  

 

Der henvises til vedtægternes § 26, stk. 5:” En andelshaver kan give fuldmagt til et myndigt 

husstandsmedlem eller et andet medlem af foreningen. En andelshaver kan dog højst afgive 

stemme ved 5 fuldmagter.” 

 

Såfremt situationen i samfundet skulle ændre sig og/eller myndighedernes retningslinjer 

skulle blive skærpet, vil alle andelshavere blive informeret omkring dette i forhold til denne 

generalforsamling. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller vort kontor i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Er der spørgsmål til hvordan forslag stilles, kan 

bestyrelsen kontaktes pr. e-mail på bestyrelsen@strandbo1.dk.  

 

 

 

--oo00oo-- 

 

 

Med venlig hilsen 

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S 

 

 

Kim Hansen 
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F U L D M A G T 
 

Iht. vedtægternes § 26, stk. 5 

 

En andelshaver kan give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller et andet medlem af 

foreningen. En andelshaver kan dog højst afgive stemme ved 5 fuldmagter. 

 

Undertegnede ............................................................................................. 

 

Andelshaver i lejl.nr. ................. 

 

Beliggende ............................................................................................. 

 

giver hermed fuldmagt til andelshaver: 

 

Navn  …………………………………………………………………………. 

 

Lejl. nr. ………………………………………………………………………… 

 

Beliggende …………………………………………………………………….. 

 

eller myndigt husstandsmedlem: 

 

Navn  …………………………………………………………………………. 

 

Adresse:  ……………………………………………………………………… 

 

til at repræsentere mig og stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Andelsboligforeningen 

Strandbo I’s ordinære generalforsamling den 25. juni 2020. 

 

 

 

København, den ________2020 

 

 

 

 

........................................................................ 

underskrift af andelshaver 

 

 

 

 


