
 

AB Haabet, ordinær generalforsamling den 27. april 2022 

Dagsordenens pkt. 6.  Forslag fremsat af bestyrelsen. 

Ad pkt. 6 A. Stående bemyndigelse til at omlægge foreningens realkredit- 

samt banklån og tilhørende renteswapaftaler i perioden fra 

foreningens ordinære generalforsamling i 2022 til 1. maj 2023. 

 

 Generalforsamlingen giver i perioden fra 27. april 2022 og til 1. 

maj 2023 bestyrelsen bemyndigelse til i samråd med foreningens 

bank Nordea og foreningens advokat Henrik Qwist at omlægge 

foreningens eksisterende realkredit- og banklån i Nordea, herun-

der eksisterende renteswapaftaler til nye lån og med forlænget lø-

betid. 

 

Ad pkt. 6 B. Bestyrelseshonorering (maj 2022 - april 2023) 

 

Nuværende honorering 2020-2021 

Samlet ramme 275.000 kr. Besty-

relsen bemyndiges til at fordele ho-

noreringen efter arbejdsopgaver, 

som fordeles internt i bestyrelsen.  

Ad hoc opgaver: 

I forbindelse med større konkrete 

opgaver/projekter kan bestyrelsen 

herudover yde et individuelt veder-

lag til andre, der varetager væsent-

lige opgaver i denne forbindelse. 

Dokumenterede, nødvendige udgif-

ter i forbindelse med bestyrelsesar-

bejdet kan refunderes efter aftale 

med kassereren 

Forslag om regulering af honorering af bestyrelsen for perioden 

fra maj 2022 til og med april 2023.  

Samlet ramme 330.000 kr. 

Honoreringen fordeles af bestyrelsen efter de 

arbejdsopgaver, som fordeles internt i besty-

relsen samt projektstyring og arbejdet med 

tilsvarende større opgaver.  

Kommentar:  

Arbejdsopgaverne og det medfølgende tids-

forbrug i bestyrelsen er meget omfattende og 

tidskrævende. Den løbende dialog med ban-

ken om at sikre og forbedre foreningens øko-

nomi, styring af driftsbudgettet samt priorite-

ring og koordinering af de mange vedligehol-

delsesopgaver. Som nævnt på sidste GF er 

der behov for at øge vederlaget til bestyrel-

sen. Vederlaget til bestyrelsen er sidst regu-

leret i 2017 i en tid med en anden økonomi 

og et andet opgaveomfang og aktivitetsni-

veau. 

Ad hoc opgaver: 80.000 kr.  

I forbindelse med foreningens betonrenove-

rings-projekt har bestyrelsen valgt 2 projekt-

ansvarlige i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker 

at yde et individuelt vederlag til bestyrelsens 

projektledere på 40.000 kr. for den kom-

mende 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. 
 



 
Ad pkt. 6 C. FORSLAG OM DI-

GITALISERET KOMMUNIKA-

TION 

Vedtægtsændring – digital kommu-

nikation 

Bestyrelsen ønsker at indføre digital 

kommunikation mellem bestyrel-

sen/administrator og foreningens 

medlemmer. Det sikrer hurtig og bil-

lig kommunikation.  

Samtidig giver bestemmelsen an-

delshaver mulighed for at fravælge 

kommunikation via mail.  
 

§ 23 a. Digital kommunikation 

 

Stk. 1 

Foreningen (bestyrelsen eller administrator) kan fremsende doku-

menter, herunder blandt andet meddelelser, indkaldelser til gene-

ralforsamling, forslag og opkrævninger digitalt til andelshaverne. 

Foreningen kan i korrespondancen med andelshaverne henvise til, 

at eventuelle bilag er gjort tilgængelige på for eksempel forenin-

gens hjemmeside eller anden digital form, og bilagene vil hermed 

være at betragte som fremsendt til andelshaverne.  

 

Stk. 2 

En andelshaver er forpligtet til at sørge for, at foreningen til en-

hver tid har andelshavers gældende email-adresse.  

 

Stk. 3 

Hvis en andelshaver ikke ønsker at modtage korrespondance digi-

talt, skal andelshaver give foreningen skriftlig besked. Foreningen 

er i så fald forpligtet til at fremsende det i stk. 1 nævnte materiale 

og anden øvrig kommunikation med almindeligt brev.  

 

Stk. 4 

Påkravs-, påbuds- og eksklusionsskrivelser skal altid sendes med 

almindeligt brev til andelshaverne i henhold til lovgivning herom. 
 

Konsekvensrettelser af forslag pkt. 

6 C 

Ad § 6 D  
 

§ 23, stk. 1, 3. punktum:  

”Datoen for afholdelse af ordinær 

generalforsamling og om muligt eks-

traordinær generalforsamling skal 

bekendtgøres ved brev eller ved op-

slag eller på hjemmesiden senest 4 

uger før ” 

Ny § 23, stk. 1, 3. punktum: 

”Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt 

ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved mail og på 

foreningens hjemmeside senest 4 uger før” 

§ 25, stk. 2: 

Sekretæren skriver protokollat for 

generalforsamlingen. Protokollatet 

underskrives af dirigenten og hele 

bestyrelsen. Protokollatet eller til-

svarende information om det på ge-

neralforsamlingen passerede, skal 

tilstilles andelshaverne senest 1 må-

ned efter generalforsamlingens af-

holdelse.  

§ 25, stk. 2 

Den af generalforsamlingen valgte referent skriver referat for gene-

ralforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele besty-

relsen. Referatet skal tilstilles andelshaverne eller lægges på forenin-

gens hjemmeside senest 1 måned efter generalforsamlingens afhol-

delse.  

 


