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AB Haabet, ordinær generalforsamling den 9. juni 2021 

Dagsordenens pkt. 5.  Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 

 
Ad punkt 5a. Stående bemyndigelse til at omlægge foreningens re-

alkredit- samt banklån og tilhørende renteswapafta-

ler i perioden fra foreningens ordinære generalfor-

samling i 2021 til 1. maj 2022. 
 Generalforsamlingen giver i perioden fra 9. juni 2021 

og til 1. maj 2022 bestyrelsen bemyndigelse til i samråd 

med foreningens bank Nordea og foreningens advokat 

Henrik Qwist at omlægge foreningens eksisterende real-

kredit- og banklån i Nordea, herunder eksisterende ren-

teswapaftaler til nye lån og med forlænget løbetid. 

 

Ad punkt 5b. Bestyrelseshonorering (maj 2021 - april 2022) 
Nuværende honorering 2020-2021 

Samlet ramme 275.000 kr. Bestyrelsen be-

myndiges til at fordele honoreringen efter ar-

bejdsopgaver, som fordeles internt i bestyrel-

sen.  

Ad hoc opgaver: 

I forbindelse med større konkrete opga-

ver/projekter kan bestyrelsen herudover yde 

et individuelt vederlag til andre, der vareta-

ger væsentlige opgaver i denne forbindelse. 

Dokumenterede, nødvendige udgifter i for-

bindelse med bestyrelsesarbejdet kan refun-

deres efter aftale med kassereren. 
 

Forslag om honorering af bestyrelsen for perioden fra 

maj 2021 til og med april 2022.  

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 salgs- og vente-

listefunktionen, beboerkontakt, byggegruppe, 

samt projektstyring og arbejdet med tilsva-

rende større opgaver.  

Kommentar:  

Arbejdsopgaverne og det medfølgende tids-

forbrug i bestyrelsen er fortsat omfattende: 

Den løbende dialog med banken om at sikre 

og forbedre foreningens økonomi, styring af 

driftsbudgettet samt prioritering og koordine-

ring af de mange vedligeholdelsesopgaver.  

 

Ad hoc opgaver: 60.000 kr.  

I forbindelse med foreningens betonrenove-

rings-projekt har bestyrelsen valgt 2 projekt-

ansvarlige i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker 

at yde et individuelt vederlag til hver af pro-

jektlederne på 30.000 kr. for den kommende 

periode.  

I forbindelse med større konkrete opga-

ver/projekter kan bestyrelsen herudover yde 

et individuelt vederlag til andre, der vareta-

ger væsentlige opgaver i denne forbindelse. 

Dokumenterede, nødvendige udgifter i for-

bindelse med bestyrelsesarbejdet kan refun-

deres efter aftale med kassereren. 
 

 

http://www.abhaabet.dk/

