
Til andelshaverne i 
Andelsboligforeningen 
”Absalonsgade 28 m.fl.” 
1658 København V. 
 
 
 
København, 26. oktober 2020 
Jour.nr.1.841 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 

På bestyrelsens vegne indkaldes foreningens medlemmer til  
 

ordinær generalforsamling  
mandag d. 26. oktober 2020, kl. 18.00 

i foreningens beboerlokale, Absalonsgade 28, st. th., 
1658 København V. 

 
Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt forslag til værdiansættelse til godkendelse.  
 
4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt ændring af boligafgiften. 
        
5. Forslag  

 
Forslag A: Ændring af vedtægterne § 15 stk. 1 og 2 
Forslag B: Vedtagelse af Husorden. Se medsendte bilag 
                                                                                 

6. Valg af formand.  
 
7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.  
 
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
 
9. Valg af ekstern revisor. 
 
10.  Valg af administrator. 
 
11.  Eventuelt.      
 
 
 



Vedr.: pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt forslag til værdiansættelse til 
godkendelse 
 
Årsregnskab for 2019/2020 vedlægges. 
 
Vedr.: pkt. 4 Forelæggelse af budget for det kommende år samt ændring af boligafgiften. 
 
Budget for 2020/2021 vedlægges. 
 
Vedr.: pkt. 5 Forslag 
 
Forslag A: Ændring af vedtægterne § 15 stk. 1 og 2 
 
Nuværende formulering: 
 
 (15.1) Alle andele skal ved salg vurderes ved, at bestyrelsen anviser en autoriseret vurderingsmand, 
som foretager en opgørelse af prisen for forbedringer og inventar i overensstemmelse med 
lovgivningens regler herom. Vurderingsmanden kan tillige fastsætte nedslag for mangelfuld 
vedligeholdelse eller beløb til lovliggørelse af installationer. Bestyrelsen godkender den fremkomne 
pris. Honorar til vurderingsmanden betales af den fraflyttende andelshaver.   
 
(15.2) Værdien af forbedringer og inventar fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder 
og slitage. Elinstallationer og afløb skal altid efterses på fraflyttende andelshavers bekostning. 
Værdien af forbedringer og inventar afskrives lineært. 
 
Forslag til vedtægtsændring: 
 
(15.1) Alle andele skal ved salg vurderes ved, at bestyrelsen anviser en autoriseret 
vurderingsmand, som foretager en opgørelse af prisen for forbedringer og inventar i 
overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Værdien af forbedringer og inventar 
fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. Vurderingsmanden kan tillige 
fastsætte nedslag for mangelfuld vedligeholdelse. Bestyrelsen godkender den fremkomne pris. 
Honorar til vurderingsmanden betales af den fraflyttende andelshaver.   

(15.2) Andelshaver skal i forbindelse med salg fremlægge erklæring fra en af bestyrelsen anvist 
autoriseret VVS- og el-installatør om, at lejlighedens VVS- og el-installationer er synet og fundet 
i lovlig og brugbar stand. Udgiften til erklæringen betales af den fraflyttende andelshaver. 
Lovliggørelsen af VVS- og el-installationer skal finde sted inden overdragelsesdatoen og udgifter 
til lovliggørelse betales af den fraflyttende andelshaver. Dokumentation for udbedringerne skal 
være bestyrelsen i hænde inden overtagelsesdagen.  

 
 
 
Forslag B: Vedtagelse af Husorden. Se medsendte bilag 
 
 
Vedr.: pkt. 6 Valg af formand 



 
Formand Anna Bendtsen er på valg og ønsker genvalg. 
 
Vedr.: pkt. 7 Valg af andre medlemmer til bestyrelsen 
 
Kasser Jonas Vestergaard er på valg og ønsker genvalg. 
Stine Frandsen er på valg og ønsker genvalg. 
 
Vedr.: pkt. 8 Valg af suppleanter 
 
Alexander Holm er på valg og ønsker genvalg 
Maya Lahmy er på valg og ønsker genvalg 
 
Vedr.:pkt. 9 Valg af ekstern revisor 
 
 
Vedr.:pkt. 10 Valg af administrator 
 
 
Vedr.:pkt. 11 Eventuelt 
     
 
Det bemærkes at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Andelshaveren er selv ansvarlig for offentliggørelsen 
af forslaget.  
 
Et forslag kan i den forbindelse kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i 
indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller lignende måde, senest 4 dage før 
generalforsamlingen, af forslagsstilleren er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.  
                                                                                                                            
Eventuelle spørgsmål til regnskab og budget bedes fremsendt skriftligt til os eller afleveret til 
bestyrelsen inden generalforsamlingen, således at vi kan medtage relevant materiale på 
generalforsamlingen til brug for besvarelsen. 
 
Såfremt De er forhindret i at fremmøde, kan vedlagte fuldmagt anvendes. 
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Anne-Sofie Nielsen  
Ejendomsadministrator 
 
  


