Til samtlige ejere

19. marts 2020

Bolignr. 1-4Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Birkelund.
På bestyrelsens vegne og med henvisning til vedtægternes § 4-5 indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling
Mandag den 11. maj 2020 kl. 19.00
i kantinen på Herstedvesterskolen,
(den gamle Birkelundsskole)
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
- bestyrelsen foreslår Yvonne Monrad Rasmussen som dirigent.
2. Valg af referent
- bestyrelsen foreslår advokat Torben Thomasen som referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
5. Forelæggelse af årsrapport 2019 med revisorpåtegning til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
A) Forslag om ændring af containergård, se vedlagte bilag.
Forslag fra beboerne:
- Ingen.
7. Fremlæggelse og godkendelse af årsbudget 2020.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Nuværende bestyrelse består af:
- Bjarke Juul, 22-2, formand (2019-2021) ej på valg
- John Sørensen, 24-13, næstformand (2019-2021) ej på valg
- Nebi Devici, 32-13, (2018-2020) på valg, modtager genvalg
- Cebrail Firat Korkmaz 16-21 (2018-2020) på valg, modtager genvalg
- Kenneth Albrechtsen Lambertsen 30-24 (2018-2020) på valg, modtager genvalg

9. Valg af suppleanter
Nuværende suppleanter:
- Eva Thune, 8-1, (2019-2021) ej på valg
- Per Petersen 32-3 (2018-2020) på valg, modtager genvalg
10. Valg af revisor
- bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
11. Eventuelt.
På www.topperne.dk under fanen ”informationssider” finder du bilag A, årsregnskab 2019 og budget
2020.
Såfremt materialet ønskes tilsendt med posten, kan det rekvireres hos administrator ved at sende en
mail til: chan@advodan.dk eller ringe på tlf. 4614 5022.
Nærværende indkaldelse SKAL medbringes/fremvises på generalforsamlingen for at stemmeseddel
kan udleveres.
Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle, samlever eller anden myndig person tilhørende
husstanden. Stemmeretten kan desuden udøves af et andet myndigt medlem af foreningen eller
ejerforeningens bestyrelse, såfremt medlemmet skriftligt giver fuldmagt hertil.
En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til
hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
ADVODAN Glostrup Ejendomsadministration
Torben Thomasen

Under henvisning til foreningens vedtægt § 12 stk. 4, anvendes der med virkning fra den 1. januar
2017 elektronisk kommunikation i forholdet mellem den enkelte ejer og ejerforeningen, herunder
bestyrelse og administrator etc.
Du vil derfor blive tilmeldt e-mail korrespondance, såfremt vi er i besiddelse af din e-mailadresse.
Det er dit/jeres eget ansvar, at e-mail adresserne til hver en tid er korrekt registreret hos
administrator.
Såfremt du ikke har oplyst din e-mailadresse til administrator, bedes dette ske hurtigst muligt til
mailadressen: chan@advodan.dk

FULDMAGT
Jf. foreningens § 8:
Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle, samlever eller anden myndig person tilhørende
husstanden. Stemmeretten kan desuden udøves af et andet myndigt medlem af foreningen eller
ejerforeningens bestyrelse, såfremt medlemmet skriftligt giver fuldmagt hertil.
En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til
hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

Undertegnede (blokbogstaver)

Boende:
der er forhindret i at give møde på den ordinære generalforsamling den 11. maj 2020 i
E/F Birkelund giver hermed fuldmagt til:
Navn:

Der således på mine vegne kan afgive min stemme på generalforsamlingen

Dato:
(Personlig underskrift)

