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AB Haabet ordinære generalforsamling den 25. april 2018 

Dagsordenens pkt. 5.  Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 
 

Ad punkt 5a.  Stående bemyndigelse til at omlægge foreningens 

realkredit- samt banklån og tilhørende renteswap-

aftaler i perioden fra foreningens ordinære gene-

ralforsamling 2018 til 1. maj 2019. 

  Generalforsamlingen giver i perioden fra 25. april 

2018 og til 1. maj 2019 bestyrelsen bemyndigelse til i 

samråd med foreningens bank, Nordea og foreningens 

advokat, Henrik Qwist at omlægge foreningens eksi-

sterende realkredit- og banklån i Nordea, herunder ek-

sisterende renteswapaftaler til nye lån og med forlæn-

get løbetid. 
 

 

Ad punkt 5b.  Bestyrelseshonorering (april 2018 - april 2019) 

Nuværende honorering 2017-2018 

Samlet ramme 275.000 kr. 

Bestyrelsen bemyndiges til at fordele hono-

reringen efter arbejdsopgaver, som fordeles 

internt i bestyrelsen til formand, næstfor-

mand, kasserer, sekretær og salg og venteli-

ste-funktionen, beboerkontakt samt inspek-

tørfunktion eller lignende.  

Ad hoc opgaver: 

I forbindelse med større konkrete opga-

ver/projekter kan bestyrelsen yde et individu-

elt vederlag til andre, der varetager væsent-

lige opgaver i denne forbindelse. Vederlaget 

er (for tiden) på 3.750 kr. Dokumenterede, 

nødvendige udgifter i forbindelse med besty-

relsesarbejdet kan refunderes efter aftale med 

kassereren. 
  

 Forslag om honorering af bestyrelsen for pe-

rioden april 2018 til og med april 2019.  

Samlet ramme 275.000 kr. (uændret) 

Bestyrelsen bemyndiges til at fordele hono-

reringen efter arbejdsopgaver, som fordeles 

internt i bestyrelsen til formand, næstfor-

mand, kasserer, sekretær og salg og venteli-

ste-funktionen, beboerkontakt, byggegruppe, 

samt projektstyring eller lignende.  

Kommentar:  

Det faktiske tidsforbrug er fortsat meget 

stort. Af store og varige opgaver kan nævnes 

arbejdet med at forbedre foreningens øko-

nomi og opgaverne i byggegruppen med pro-

jektstyring og koordinering af de mange ved-

ligeholdelsesopgaver.  

Ad hoc opgaver: 

I forbindelse med større konkrete opga-

ver/projekter kan bestyrelsen yde et individu-

elt vederlag til andre, der varetager væsent-

lige opgaver i denne forbindelse. Dokumen-

terede, nødvendige udgifter i forbindelse 

med bestyrelsesarbejdet kan refunderes efter 

aftale med kassereren. 
  

   

   

   

 


