
 
 

13. oktober 2020 

 
Ekstraordinær generalforsamling i 

Andelsboligforeningen Haabet 
 

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00. 
Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S. 

 
COVID19-restriktionerne fastsætter, at der max. må være 50 deltagere inkl. eksterne gæ-
ster (advokat, ingeniør mv). Vi opfordrer kraftigt til, at andelshaverne tilmelder sig XGF pr. 
mail på kontakt@haabet.net. Tilmeldingerne registreres løbende med kvittering, indtil det 
maksimale antal er nået (efter først-til-mølle princippet). Bestyrelsens kvitteringsmail på til-
meldingen er adgangsbillet. Der bør højst deltage én person pr. husstand.  
Hvis man møder op til XGF uden at have tilmeldt sig, kan vi ikke garantere adgang, hvis det 
maksimale antal deltagere er nået.  
Vi opfordrer til, at så mange som muligt gør brug af fuldmagt.  

 
Dagsorden (i henhold til vedtægternes § 22, stk. 3): 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for 2019 frem til XGF suppleret med input fra foreningens rådgi-
vere. 

3. Forslag fremsat af bestyrelsen. Bemyndigelse til at aftale finansiering af udbedring af be-
tondækket og gennemførelse af gårdprojektet. 

4. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 27, stk. 2 og 3. 
Valg af formand: Bjørn Klinke, Ved Linden 5, (villig til genvalg)   
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2020: 
Gertrud Jessen, Ved Linden 13 (villig til genvalg) 
Vagn Lauersen, Ved Linden 13 (villig til genvalg) 
Jens Mandrup Rasmussen, Ved Linden 9, er indtrådt som suppleant for Christina Ander-
skov. Jens opstiller til bestyrelsen med valg for 2020-21. 
 
Valg af suppleanter for 1 år, jf. vedtægternes § 27, stk. 4. 
Kristian Møllbach, Amagerbrogade 4 (villig til genvalg) 
Frederik Beckett-Nilsson, Amagerbrogade 8 (opstiller) 
 
Andelshavere, som ønsker at opstille, bedes henvende sig skriftligt til foreningens 
formand Bjørn Klinke på kontakt@haabet.net. 

5. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
.  

Bilag: Forslag fra bestyrelsen, PJP om betondækket, fuldmagt. 
Følgende bilag findes på www.abhaabet.dk: Bestyrelsens beretning for 2019-20, Økonomisk 
plan, 10-års vedligeholdelsesplan, vedtægter (juni 2017), årsrapport 2019, fuldmagt.  

http://www.abhaabet.dk/

