
Til alle andelshavere i AB Vævergården 

 

      

 

Dato: 27. marts 2018 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Vævergården 

 

På vegne af bestyrelsen i andelsboligforeningen Vævergården indkalder vi foreningens medlemmer 
til ordinær generalforsamling, der afholdes 
 

onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 
i andelsboligforeningens fælleshus 

 
Dagsordenen for generalforsamlingen er: 
 
1.  Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt 

godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.  
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel 

ændring af boligafgiften.  
5. Forslag. 
6.  Valg af bestyrelse. 
7. Valg af administrator. 
8. Valg af revisor. 
9.  Eventuelt.  
 
Ad pkt. 3, årsrapport og værdiansættelse 
Bestyrelsen foreslår at forhøje andelskronen til 5,60. 
 
Ad pkt. 5, forslag 

a. Forslag om tilladelse til etablering af el-lader til bil på p-pladsen m.v. 

b. Forslag om opsætning af nye skabe i værkstedskælderen. 

Ad pkt. 6, valg af bestyrelse 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Jens Mogensen og Carsten Holder er på valg. Begge genopstiller for en periode 
på to år. 
 
Bestyrelsessuppleanterne Steen Falkenberg og Jacob Mundt Kristiansen er på valg. Begge genopstiller for 
en periode på et år. 
 
For yderligere regler omkring generalforsamlingen henvises til vedtægtens §§ 24-27. 



Regnskabet for 2017, budgettet for 2018 og forslagene kan findes på foreningens hjemmeside 
http://vaevergaarden.oadv.dk/ senest 14 dage før generalforsamlingen i mappen ”Dokumentarkiv” – 
”kommende generalforsamling”. Beboerkoden er 123. 
 
Referatet vil efter generalforsamlingen blive lagt på foreningens hjemmeside. 
 
Ønsker du at modtage dokumenterne pr. post, er du velkommen til at rette henvendelse til ØENS 
Ejendomsadministration A/S. Dokumenterne kan også afhentes på foreningens kontor mandag den 9. april 
2018 i tidsrummet kl. 18-19. 
 
 
ØENS EJENDOMSADMINISTRATION A/S 

Med venlig hilsen 
Ole Benny Nielsen 
E-mail: on@oadv.dk   
Tel. 32 46 46 42 
  

http://vaevergaarden.oadv.dk/
mailto:on@oadv.dk


 
 

FULDMAGT 

 

 

 

Undertegnede giver hermed: _______________________________________________  
  Navn 

 

  _______________________________________________ 
  Adresse 
 
 
    
 

 

 

fuldmagt til at stemme for mig ved den ordinære generalforsamling i a/b Vævergården den 18. april 2018 

 

  _______________________________________________ 
  Navn 
 

  _______________________________________________ 
  Adresse 
 
 
  _______________________________________________ 
  Underskrift 
 


