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Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS
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Advokat Arne Linde Olsen (H)
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Til medlemmerne af
E/F matr.nr. 14 di og 14 dk
Frederiksberg

Dato: 26. marts 2018

Sekretær: slo
Ejd. 017

Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Hoslagt fremsendes referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2018 i
E/F’erne matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg.
Der blev vedtaget ændring i foreningernes vedtægter i henhold til det udsendte materiale,
dog med en mindre korrektion i § 17, hvor det supplerende blev foreslået og vedtaget, at
også lejere i henhold til fuldmagt fra ejere har adgang til generalforsamlingen.
Da forslaget ikke kunne vedtages endeligt på grund af antallet af fremmødte, indkaldes
der herved til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne endeligt vil
kunne vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange der stemmer.
Generalforsamlingen afholdes på skriftligt grundlag og der vedlægges fuldmagt, der kan
anvendes til at stemme med nærværende.
Der indkaldes således til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
torsdag, den 12. april 2018, kl. 16.00,
på advokatkontoret Kronprinsessegade 26, 1., 1306 København K, hvor det præciseres,
at personligt fremmøde ikke er nødvendigt.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1)
2)

Valg af dirigent og referent.
Vedtægtsændring i foreningernes vedtægter, således som de blev godkendt på ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2018.
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Den henvises til det materiale, der var vedlagt og udsendt til den ordinære generalforsamling afholdt den 22. marts 2018.
Jeg skal opfordre så mange af foreningens medlemmer til at afgive stemme, således at
vedtægterne kan opdateres og moderniseres i henhold til forslaget.

Med venlig hilsen

Arne Linde Olsen
alo@cphlaw.dk
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FULDMAGT
Undertegnede som er medlem af E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg giver hermed
fuldmagt til
administrator – advokat Arne Linde Olsen
til på mine vegne at stemme således på den ekstraordinære generalforsamling i ejerforeningerne torsdag, den 12. april 2018:
Ad punkt 2)

Ja til forslaget

___________________

Nej til forslaget

___________________

Ved ikke

___________________

Fuldmagten bedes returneret til kontoret pr post/eller mailes til alo@cphlaw.dk og
td@cphlaw.dk – begge mailadresser skal benyttes. Fuldmagten skal være kontoret i
hænde senest den12. april 2018, kl. 12.00. Og kun fuldmagter, der modtaget på dette
tidspunkt, vil komme i betragtning ved generalforsamlingen.
, den

2018

_____________________________________________________________
Underskrift af ejer/ejere

NB. Husk at anføre
Adresse: Holger Danskes Vej nr.
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