
F'cmkter der ikke blev behandlei på generalforsamlingen og på ei seriere iidspunki vil va?te en del a( den
afsluttende del a( den ordiriæ?re generalforsamling er lølgende purik«et:
Punkl - 5 Forslag ror}sar:

F Besiyrelsens (otslag om dr«;a(ielse a( oplæg på renovering og omfangei heraf, sami finansiering al
e1endommen j(. }idligere ftemser'idle oola?g med indka)delsen. Herunder drøf}es eridvidere fotslag (ra

, sarnl i modtagei af besl>rrelseri og omdeli ronad tor
generalforsamlingen jf. punk( 1 i tele?r.:iTe:.

G. Bestyrelsens rorslag om vaskeriei skal rerioveres iil en anslåei pris på kr. 300.000,00 eller aliernaiiv5 ai
vaskerie( nedlægges Såfremi dei besluiies, ai vaskeriei rerioveres med(ører deiie, ai prisen xiiger med
kt. 8,00 pr. vask og kr. 8,00 pr. !ørring. S(igning i be}aling medføret at bes!yrelsen (orventer indta?gler
og udgifter vil balancere i (orhold til hinanden og aT der er lidt opsparing }il frem(idig vedligeholaese a(
vaskeriei? Reriovering af vaskeriet om(atter hell nye maskiiier der kører på el i siedel for gas, hvilkei
oBså rned(øre sparer'e omkostninger pa el og vand mv

H. Bemyndigelse fi) beslyrelsen til omprioriiering af foreningens eksisierende lån, hemnder ændring af
Iøbeiid så(remi bestyrelsen vuraerer dei hensigtsmæssigi. Bemyn6igelse vil alene omrane muligheden
roi ornlægning til ny} fasiforreniei lån.

l Forslag (ra ' »m ar alle lejemål på alm lejebasis, bibeholdes som alm. lejemå),
huslejen justeres ift. siigninger for andelshavere. Ved frarlytning af disse lejernål kan lejen lusietes e(«er
markedspriserne. Dette vil sikre en stabil ind(æg! til foreningen, hvilke! på sigt vil være mere teniablel
end bloi at sælge andelslejlighederne, med mulige iab iil fø)ge.

1. Fotslag fia om ai arisvarei fot drifi ar det grønne anlæg i (4ården, overlades lil
gårdlauget/gartnergruppen. Således kan man få frigivei t'id iil viceværreri iil andre (orefaldne
håndva?rksmæssige op(gaver

K. Forslag (ra » om al lejeloven (,pres gældende iil )-iver en lid, såfremi der i sied{ægterne
Ior ABA ikke er andet Lieskreve{.

L Forslag (ra : trer3r. ændring af vedtægternes E3 31 æ?nr:jres iil:

a'Ei bestyrelsesmedlem må ikke deliage i behandlingen a( en sag, såfremt han eller en person som han
er beslægtei eller besvoBret med, eHet har )ignende iilknyining iil ,kan have særin«eresser i sagens
afgørelse.

Der tages referai a( bestyrelsesmøderrie. Referaiei indføres i en protokol, der underskrives af de
besiyrelsesmedlemmerne der har deltaget i mødet. Protokollen skal på begæring forevises {oreningens
r-nedlemmer "

Ivl. Forslag fta V c:m Datea's tilstedeva?relse på generalforsamlingen, da han
ikke findet ai beslu(ningsprocessen omkring skifiei af adminislrator er (ore(,ået på mest iordelagiig l/:S
for andelsbeboerne, hvor(ot han sliller forslag om ai Daiea høfligt anmodes om at re?præseri«eie sig og
redegøre (or deres version på dei nærmeste ordiriære eller ekstraordinære generalforsamling.

6

7
Valgafrotrnarid.....? , ,erpåvalgogindstille(pågetwalg.
Valg af øvtige bestyrelsesmedlemmer og suppleamer. Følgeride er på iialg og indstillet på genvalg:

,samtsorrisuppleant' " '---"'
8

q

iO.

Valg a( administra(or
Valg al revisor
Even!uelt.
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ttBeb opkræsr r:ayin l))
t«Beb op)cræv navii 2))
ttBeb opkraev adresse h»
««Beb opkræv adresse ';'))
itBeb opkræv ??postadr»'i

r'

..,,/ .,? -0,.

l,,.,'-
('l

Frederiksberg, - = . - 'H ]
Bohgnummer ««E3d e)dr+r+i-««Le?) le?)emålsnr+»-
««Beb beboerm+»/««Std login id»»
Direkieielefon t«St6 )ogin loka)?ilf»»
e-mail' ««Std login logim+@ip.dk

t«Ejd navm+

Hei-med iimkaldes De tiJ J af den oi-dina?re generalf'orsaraliiig i .iU3 .A?ngelg3rden, som bes)uite( på den
ordinære generalforsarr+Jing den 16. juni 201 0, da klokken blev mange og vi ikke kunne i'ifi hele ijagsoiden som
oprindelig planlagi.

1?ortsættelsen er plaiilagi ti! mandag den 30. au2osl 2010 U- 18.30 i N5rvesterbro Skole, Slesvigsgade,
MuJtihaUen.

S)culle vi ikke blive færdige mdenfor rimelig tid er lokalet også booket til iirsdag den 3 ] augusi 2010 U 18.30, hvorfor
indkaldelsen også gælder den?ne dato.

Dagsorden fra den ordinære generalforsamlmg fonsæiier fra pun?kt 5 jf. neJerisiående:

Bestyre)sens f'orslag om drøfielse af oplæg på renovering og omfangei heraf, samt finansierrng af ejendommen jf.
iidligere fremsendte oplæg. Herunder drøftes endvidere forslag fra , samt lmodraget af bestyrelsen om omdelt forud for generalforsamlin;en jL punki l i rejeraiei 1

Bestyrelsens forslag om at vaskeriet skal renoveres til en anslået pris på kr. 3C)0 000,00 eller alternativ"i, at vaskeriet
nedlægges. Såfremt det besluttes, at vaskeriet reriovercs medfører dette, at pnsen stiger med )cr. 8,00 pr. vask og k?r 8,00
pr. tørring? Stigning i betaling medfører, ai bestyrelsen forventer indtægter og udgifter vil balancere i forhol6 til
hinanden og at der er lidi opsparing til fremtidig vedligeholdeise af vaskerie«. Renovering af yiaskeriei on'ifatter heli nye
maskiner, der k?ører på el i stedet for gas, hvilket også medføre færre omkoslninger til el og vand mv.

Bemyndigelse til bestyrelsen til omprioritering af for-eni?ngens eksisierende lån, ben?inder ændring afløbeiid såfremi
bestyrelsen v'urderer det hensigtsmæssigt. Bemyndigelse vil alene omfatte muligl'ieden For omlægnffig +il nyi
fasiforreniet lån.

Forslag f?ra S .n om, at al!e lejemål på alm lejebasis bibeholJes som alm lejemål, huslejen justeres ift
stigninger for andelshavere. lyed fraflytning ar disse lejemål kan lejen jusieres eher markedspriserne Dette yiil sik?re en
stabil indtægi til foreningen, hvilkei på sigt vil va-re mere rentabelt end bloi ai sælge andelsle?ilighederne, med mulige
}ab (il følge

Forslag fra ' i om, ai ansvaret for drifi af dei grøn?r+e anJæg i gården overlades til
gårdlauget/gartnergruppen. Således kan man få frigivet tid til vicevænen iil andre forefaldne håndværksmæssige
opgaver.

Forslag fra '
er ande( besk?reve[.

:n om a+ lejeloven gøres gældende til hver en tid, såfremt der i ved+æBterrie ror AJ3A i)cke

Forslag fra I yiedr ændring af vedtægienies S? 3 I æn6res tii
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"Et besiyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlmgen af en sag, såfremt lian el)er eii person som han er beslæg+e( eller
besvogrei med, el]er )iar lignende iilknyining til ,kan have særin+eresser i sageiis afBorelse
Der tages referai a r besi>irelsesn'iødeme Referatei indfør-es i en pr-otokol, der unders)a-ives af de
best)ire)sesmedlemmerne der har deliagei i mødei. Pr-otokollen skol på begæring forevises joreiimgens medlenmier "
Forslag fra } 1 om Daieaas tils+edeværelse på generalfoi-sam]ingen, da han ikke finder, ai
besluinmgsprocessen oinkring sk?ifiei af admjnjstrator er foregåei på mesi forde)agiig iiis for ande)sbeboerne, hvorfor
han siiller forslag om at Da+ea høfligi an?modes om ai repræsentere sig og redegøre for deres version på dei nærmesle
ordinære eller ekstraordmaere generalforsamling.

Valg af formand. ] s er på valg og indstillet på genva]g.
Valg af øvrige besiyreisesmedlemrner og supp)eanier Følgende er på valg og indsiil]ei på genvalg: '
} og . ], sami som suppleam:
Valg af administrator
'i}alg af revisor.
Evenme)i.

Der er ikke vedlagt iidligere fremsendie og omdelie bilag iil den ordu'iære generalforsamling den 16. juai 2010, da disse
a)]erede har være( fremsendr/omdeli en gang. Bilag msi. kan dog ses via tvww.ipdirekie.dk under rP info alle og
generalforsamlinger og 2010 Login sker ved ai ind+asle beboer752 ] bmgernaiin og password.

Da der er tale om en forisætielse af den ordina?re generalforsan'iling er der ikke n-iulighed for at stille yderligere forslag,
da forsiag slculle siære siillei fomd for den ord'mære generalforsamling den 16. juni 2010 ihi vedtægternes §26, stk. 9.
Deite er også afsiemt n'ied og godkend( af ABF (Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation).

Da sii allerede på deri ordina?re generalforsamling den 16. juni 2010 fik behandlet punkterne S b og 5 c og begge
blev siedtaget med osrei- 2/3 nertal jf. referatet, iimkaldes hermed endvidere til ekstraordinær generalforsarnJing i
forlængelse af den ordinære generalforsamling, ide( iidSpullkte( er anSlåe{ til Star( den 30. auguSt 2010 ca. kl. 21-
22?OO, hvor dagsorden iril være følgeime:

Valg af dirigent og i-eferenl.
Forslag:

5'

Bestyrelsen stiller forslag om al der til iied(aegterne § 3 tilføies en ny stk. 4 på anbel'aling af
A?ndelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (-A?BF) med følgende ordl)id og ai § 3 i øvi-igt konselcvens
tUreties hvis nedens(ående vedtages:

"Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkende)se optages en person eller en )uridisk person, som bar købi
andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der
opkræves af foremngen, frem ti] dei tidspun?)ci, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje
boligen/erhvervsandelen, har hverken sternmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens
generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder de normale
k?rav iil at være medlem af foreningen Såfrem( andelen ikke er solgi inden 6 månedei- fra aukiionsdagen, ovenager
andelsboligforeningen salgei, og besternmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske
på"

Bestyrelsen stiller forslag om a( der tilføjes en ny stk. 5 tU vedtægternes § 26 rned folgende ordlyd: En
andelsliaver kan foruden sin egen stemme kun al'give eii stemme sred futdmagt.

Forslag omkriiig viedtæg(sændringer kan vedtages iried 2/3 flertal uanse( aiitallel af fremmør3te jf. foreningens
vedta:?gter E) 27, stk. 3, da fors)agene allerede er be)iandlet første gang på en generalforsarnling jf. § 27,stk. 2
Bestyrelsen stiuei- yderljgere igen f'orslag om at 2eneralforsamlingen godkender bestyrelsens beslutning om
eks)«?lusion ar - - , idet der på generalfoi-samJingen vil bliiie rremsrisl materiale
Og ViSt billeder SOnl dOkumentation f0r at 5es["7relsen menCl- der bØr SlutteS Op omkring ekskJusionen Og da der
på den or«3inære generalforsamljng var flere sorn udbad sig yderligere oplysninger/dokumemation/materiale ror
man kunne (age eimeUg stilling «iJ twstyrelsens forslag.

Da der er iale om en ekstraord«nær generalforsamling, kan der ikke stilles yderligere Eorslag, da fommleringen i
vediægernes F? 76, stk 9 alene er påiænkte forslag +il en ordinær generalforsamling. Såfremt der skal vaere fo+slag på og
afho)delse en eks«raordinær generalforsamling, kan det+e alene ske i hen?hold til vediægternes {) 25, stk ] nå+en
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geiieralforsamling, eller ei flertal af bestyrelsens n'iedlemmer eHer >{ af foreningens medleminer eller adminisiraior, hvis
en sådan er valg5 forlanger dei med angivelse af dagsorden Detie er også afsiemi n'ied og godkendi af ABF
(Andelsboligforen?ingernes fællesrepræsenta(ion).

Adgang til ai deltage i og tage orde+ på en generalforsamling sarm iil ai siille ændringsfors)ag der iJcke æridrer det
oprindelige forslag væsentligt har en?lwer andels)iaver og dem'ies æg+efa?lle eller dennes myndige hussiandsmedlen'irner.
De(n) adgangsbereiiigede kan ledsages af en professionel eller personJig rådgiver, der har rei iil at tage ordet på
gei'ieralforsamlingen. Revisor eller administrator, hvis en sådan er valgi, sami personer, der er indbudi af bestyi'elsen,
liar ligeledes adgarig iil at deliage i og +age ordei på generalforsan-iJmgen.

Andelshavere med to andele (med henblik på sarnrnenlægning) betragies i al)e iiltælde som andels)iavei'e af en
le)lighed.

Vedlag+ følger yderligere inforrnaiion o?ng byggesagen og fuldmagi såfremi man er forhindrei i at deltage på en
eller begge af generalforsamlingeme

Na?rvzereude indkaldelse - dei' er at betrag(e som adgangskor( - skal medbringes.

IV]ed venlig hilsen
IP Administration A?/S

ttSid login nasrm»
tiS{d !ogin liteh»

AB Angelgården

Fuldmagt - «Ejd e3dru'»»-«<.Le3 lejemålsnr+»-t«Beb beboemr»»

Undertegnede afgiver herrned fuldmagt til:
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(navn på fuldinagtstager)

Til på mine vegiie at afgive s(emi'ne på fortsættelse af foreningens ordinaere generalfoi-samling, som afl'ioldes
mandag den 30. augusi 2010 kJ. ] 8.30 i Nyvesterbro Skole, Slesvigsgade, Multil'iallen.

Såfren'i( afholelse af generalfoi'sanilingen trækk?i- ud er fuldmag!sgiver bekendt med at nærværende fuldmagi
også gælder evi. fortsæt{else af generalforsanilingen tirsdag den 3] . augusl 2010 i san-ime loka) fra kJ. ] 8.30
såfrem+ fiildmagtsgiver ikke kan møde denne dag.

K?øbenhavn, den / 2010

(navn og adresse på fuldmagisgiver)

Hsier andel giver en stemn'ie. Andelshavere med to andele (med benblik på sammenlægning) beti-agtesi aue
iiffa=lde SOm andelshavere af en lejLighed. .Adgang til at del(age i og tage ordet på generjilfOrSamlingen sarn( }iJ at
stilie rorslag h:,ir enhver andelshaver og dennes a?gtef'ælle eller dennes n-iyndige liusstandsmediemmei. De(n)
adgangsberettigede kan ledsages af en proressionel eller pei-sonlig rådgisrer, der har i-et tiJ at iage ordet på
generalforsan'ilingen. IResrisor eller administra tor, liiris en sådan er valgt, sami personer, der er indbudt af
bestyrelsen, har Uge)edes adgang til at deltage i og iage orde( på generalforsamlingen.
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AB Ai-igelgårderx

Fuldmagt - ««E3d ejdnn»-+«l?ej lejemålsnr»»-t«Beb beboerm»»

Underiegnede afgisrcr hermed fi?ildmagt til:

(navn på fuldmagtstager)

TiJ på mine vegne at afgive stemme på den eksiraordinære generafforsarnLirig, som afholdes mandag den 30.
august 2010 i forlængelse ar foi-(sættelsen ar den ordinære genei-alforsamling i Nyvesterbro Skole, S)esvigsgade,
l'i"}ultiliallen, ide( tidspunktet er anslået ti} stari den 30. augusi 2010 ca. kl. 21-22.00.

Såi'remt aTholelse af generalforsamlingen trælr.l<r ud er fuldn-iagtsgiiier bekendt med at na?rværende fuidn'iagi
også gælder evl forisa?ttelse ar generalforsamlingen iirsdag den 31- a ugust 201 0 i samme lokal fra Icl. 18.30
såfremi fuldrnagtsgivier ikke Ican n'iøde denne dag.

Kebenbati'n, den / 2010

(navn og adresse på fuldmagtsgiver)

}-?ver andel gisiei- en stemme. Andelsliasiere med (o andele (med henblik på sammenlægning) betragtesialle
tilfa?lde som andelshavere af eii lejliglied. Adgang tU øt del(age i og iage ordet på genera)forsanThngen san'it iil ai
stille forslag har enl'iver andelshasiei- og dennes ægtera-lJe el.let dennes myndige huss(aridsmedlen'imer. De(nS,
adgangsbere(Cigede kan ledsages a[ en professionel eller personlig rådgiver, der har ret iU at tage ordet på
generalfors:'irr+lingen. Revisor eLler adrninistrator, hvis en sådan er sialgt, samt personer, der er indbudt ;ir
bestyrelsen, har ligeledes adgang til a( deltage i og tage orde{ på generalforsamlingen.
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