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FrederUcsberg, den@I)maj 2010
Bolignurnmer 752/PAJ(

D«ekte telefon: 33 26 00 03

e-mail' pak@ip.dk

.'J3 A?ngel2ården

Hermed indkaldes De til ordinær generalforsamling i A?B Angelgården, som afholdes:
%6

onsdag den 16. juni 2010 kl. 18.30 - bemærk nvt tidspunkt

i Enghave Kirke - meiiighedssalen

Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

Valg af di?+'gem og refet-ent.
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af årsrapport For 2009-2010 til godkendelse, heninder forslag til og godkendelse a(
værdiansættelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsrapporten og værdiansaetielsen
Forelæggelse af dritts- og likviditetsbudge( (or 2010-201 l til godkendelse, hemnder besluming om evi.
ændring a€ boligafgi(ten, samt beslutning om at besiyrelsen bemyndiges til at udvide kassekreditten for
('oreningen med max k?r. l .ooo.ooo,oo såfren'it det skønnes nødvendigt.

5. Forslag
,A. Bestyrelsen stiller Forslag om at vedta-gternes § 2 7, stk. l sidsie purJcturn slettes, så (ølgende tkke

Iængere ei- gældende: "Dog skal altid inindst l /5 af foreningens inedlein?iner være til stede"
Bestyrelsen stiller forslag om at der til vedtægierne ':g 3 til(øjes e+i ny stk. 4 på anbefaling af
A?ndelsboligt'oreningernes Fællesrepræsentation (AJIF) med e'ølgende ordlyd og at E, 3 i øvrigt
konsekvens tilrettes hvis nedenstående vedtages: ..

l

J

3

4.

B

"Som andelshaxier kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk
person, som har købt andelen på tvangsauktion som uFyldestg3ort panthaver. Denne andelshaver
skal betale boliga('gift og andre beløb, der opkra:ves af [oreningen, f'ren'i til det tidspun?kt, hvor an-
delen er videresolgt. Dem'ie andelshaver kan ik?ke F?rernl.je boligen/ei-hvervsandelen, har hverken
steninieret eller mulighed for at stille ('orslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal
+nden 6 n'iåneder [ra auktionsdagen sælge andelen til en persot'i, som opfylder de normale la'av til at
«iære n'iedlem af foreningen. Såffemt andelen ikke er solgt i?nden 6 måneder &a auktionsdagen,
oxiertager andelsbolig('oreningen salgei, og bestemn'ier, hvem der skal overtage andel og bolig og de
vtlkår, overtagelsen skal ske på"

C Bestyrelsen siiller forslag om ai der tilføjes en ny stk 5 til vedtægtenies § 26 med følgende ordlyd:
En andelshaver kan f'oruden sin egen s(emme kun afgive en sten'i?nie ved (uldn"iagt

D Da det ikke klan fremgår af vedtægterne hvad der er foreningens og andelshav-erens vedligeholdel-
sesansvar stiller bestyrelsen forslag om at vedtægiernes § 10, stk. l præciseres omkring vedligehol-
dels:sf'orpligielsen, så det kJart af vedtægterne fremgår hvad der ei- ga?ldende praksis, idet der stilles
('orslag oin at bestemmelsen ændres fra:

'.i'll iiedligelioldelse u-ide i boligen påhviler and,:Ishaveten. bortset fi'a vedligel*oldelse af Felles for-
synmgsledniiiger udskjFtning af udvendige døre san'it siindrier Aiidelshaverens vedligehofdelses-
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pligi omfauer også evenruelle nødvendige udsk?ifiniiiger af bygnjiigsdele og iilbehør til bo)igei'i, så
som f.eks. udskiftiiing ar gulve og køkkenborde Ande)sliavereiis vedligeholdelsesp)igi omfaiier og-
så fon'iiigelse, soin skyldes slid og æ)de"

Til:

"Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af andelsiejlighederne på)wiler de enkelie andelsliasiere.
Vedligeholdelsen omfatier ikke a)ene maling, hvidining og tape?sering, n-ien også vedligeholdelse
og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, forsa(svinduer, indvendige deire, egne dørlå-
se og alt lejlighedens udsryr i øvrigt, herunder bl.a el)edninger, elkonta)aer, toiletter, iiaske, vand-
haner, radia+orer, radiatorvemiler, radiatomiålere, brugsvandrør, vanneforsymngsrør, afløbsrør og
evt gasrør, l'ivorimod foreningen sørger for siedligelioldelse og l"oniyelse af lejlighedens fælles for-
s)Thngsledninger og fæliesinstallationer indtil disses individuei)e fælles forgreninger liL/i de enkelie
lejligheder, idei foreningen har ansvarei for de lodrette rør indtil disses indit=aiduelle forgrening"

E Besiy'relsen stillcr forslag om at generalforsan"ilingen godkender bestyrelsens besluiniiig om
eksklusion af ". jf. vedlagi besk?riiielse a[ saBsrorløbei [ra
bestyrelsen.

F. Bestyrelsen stiller fors)ag om renovering af e?)endornmen jf. ved)agie oplæg.

G. Bestyrelsen siiller forslag om vaskeriei skal renoveres iil en anslået pris på kr. 300.000,00 eller
alternativ-i, at vaskeriei ned)ægges. Såfremt det besluttes, at vaskeriei renosreres me«3€ører detie, a+
prisen stiger med kr. 8,00 pr. vask og kr. 8,00 pr. iørring- Stigning i betaling medfører ai
bestyrelsen forventer iiidtægter og udgifter vil balancere i forhold ii) hjnanden og at der er lidi
opsparing til frem+idig vedligeholdese af vaskeriet- Renoveriiig ar vaskeriei omfaiter heli nye
maskiner der kører på el i siedei for gas, hvi!kei også medføre sparede on'i?kos+i'iinger på el og yiand
mv.

H. Bemyndigelse til bestyrelsen nl omprioritering af foreninge+is eksisterende lån, herunder a:naring af
Iøbetid såfremt bestyrelsei'i vurderer dei liensigisinæssigt. Bemyndigelse vil aleiie omfaite niulighe-
den for omlægning til iiy't fastforrentei lån.
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Valg af formand --- er på valg og inds(iHei på genvalg.
Valg af øvrige bests,rrelscbui«dlem?mer og supplean+er. Følgeiide er på vaig og indstillei på gerrvalg:
l . .?,??? ?, - , ,,??, ?,??? ,,,,,l,,?,, - 04
0 - "-PllOk i, samt soin suppleant:
Valg af administra+or
Valg af revisor
Even(uel(.

Vedlagt følger fuldmagi, bestyre)sens beretiiing, årsrappori 2009-20]O og budget 20 )O-201 , sami forslag om
byggeprojekt (inU. [inansiering, driftsbudgei mv.) og forslag fra bestyrelsen omkring bekræfielse af
ekslusion af andelshaxier

Nærværende ii'idkaldelse - der er at betragie som adgangskoi-t - skal medbringes.

Forslag, som ønskes belia+idlei på generalforsan'ilii'igen, skal være fonnanden, " -i?rla

-i i hænde senest 8 dage Eør generalforsamlingen Et forslag kan kæn behandles pa t.tl
generaltorsamling, såfremt dei emeii er nævn[ ! iiiakaldelseii eller andelshaveme iied opslag eller på lignende
måde senest 4 dage feir generalforsamlingen er giori bekendt med, ai dei konuner iil behandling.

.Adgang til a+ deltage i og tage oi-det på generalforsan'ilingen sarru ii) ai stille forslag har enJwer aiidelshaver
eg demies ægiefælle eller dennes myndige liusstandsmedlen'in'ier De(ii) adgangsbei-ettigede kaii ledsages af
en professionel eller personlig råd5,jver, der har ret til at tage ordet på generalforsainliiigen. Revisor eller
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admiiiisirator, hvis en sådan er valgi, sarm personer, der er indbudt af besiyrelseii, liar ligeledes adgang til ai
deltage i og tage: ordei på geiiei'alforsan'iJingen

A?ndelshavere med io aiidele (med henblik på sanunenlægning) betragies i alle iilfælde som ai'ide)shavere af
eii le?)lighed.

Med venlig hilsen
IP Adn'iiiiistraiion A/S

Patrick Kulclinski

Adn'nnistrationschef

IB?O Fiiei+ep.ixsneiiii-37 26 00 00 Fax: 33 25 00 19 srw.y.v'a C)'R: 25019598IP Rommisuiation R/S Fiieoepaxsseiic Rue 15-17
-19-


