
Til medlemmerne i Ejerforeningen Andebakkegaarden  
Ejd. nr. 2 380 
        
København, den 11. april 2017 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Ejerforeningen Andebakkegaarden. 
 
 

På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes 
 

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18.00 
i Diakonissestiftelsen 

Peter Bangs vej 5B, 2000 Frederiksberg 
Søsterhjemmets Stue 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.  
 A: Forslag fra bestyrelsen – Fibernet 
 B: Forslag fra medlem – husorden, grill på altaner 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
 Tue B. Poulsen, Inge Bryde og Flemming Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 
  
 

Vedr. dagsordenens punkt 2, 3. og 4: 
 
Bestyrelsens beretning, årsregnskabet samt budget findes vedlagt 

 
 
Vedr. dagsordenens punkt 5: 
 
A: Forslag fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen foreslår, at vi lader håndteringen af fibernettet fra Dansk Net overgå til Bolig:net, da prisen hos 
Bolig:net er markant lavere for beboerne. 
 
 
 
 
 



B: Forslag fra Nikolaj & Sarah fra Andebakken 9, 2. MF 
Forslag til Husordenen – altaner - Grill 
Nuværende ordlyd: 
På grund af lugtgener og brandfare må der ikke grilles på altanerne. 
 
Forslag: 
Jeg vil gerne drøfte og have præciseret hvad der menes med at man ikke må grille. Jeg er helt enig i, at man 
ikke må anvende kulgrill - men vil foreslå, at forbuddet ændres, så man godt må anvende gasgrills, men ikke 
kulgrills.  
 
 
Vedr. dagsordenens punkt 6; 
 
Bestyrelsen skal bestå af 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
 
Da Tue B. Poulsen udtrådte af bestyrelsen og suppleant Jørgen Skielboe indtrådte i bestyrelsen som 
formand, er Jørgen Skielbo på valg. 
 
Inge Bryde og Flemming Hansen er udtrådt af bestyrelsen, og der er derfor 2 ledige bestyrelsesposter. 
 
Ligeledes skal der vælges 2 suppleanter. 
  
 
Ved generalforsamlingen serveres frugt, kage samt kaffe/the/vand. Af hensyn til arrangementets 
planlægning, bedes De/I senest 26. april 2017, meddele til undertegnet pr. mail eller telefon Deres/Jeres 
deltagelse.                  

 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Tina Hald 
Ejendomsadministrator 
tih@swe.dk 
Direkte tlf. 3376 4738 
 


