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1.  

Associerede advokater 

 

Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS 

Kronprinsessegade 26 

1306 København K 

Advokat Arne Linde Olsen (H) 

Cvr 15262206   www.cphlaw.dk 

Tlf  333 80 300  Fax 352 64 737 

Danske Bank – 3001 - 3015079118 

 

År 2018, torsdag, den 12. april, kl. 16.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i 

E/F’erne Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg på administrators kontor med følgende dags-

orden: 

 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Vedtægtsændring i foreningernes vedtægter, således som de blev godkendt på 

ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2018. 

 

Ad 1. 

 

Til dirigent og referent blev valgt administrator advokat Arne Linde Olsen, som konstaterede, at 

generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningernes vedtægter. 

 

Følgende ejere var repræsenteret alle i henhold til fuldmagt: 

 

For så vidt angår matr.nr. 14 di Frederiksberg: 

 

Ejerlejlighed nr. 1, 2, 4, 5, 13, 15, 22, 25, 26, 27 og 28. 

 

For så vidt angår matr.nr. 14 dk Frederiksberg: 

 

Ejerlejlighed nr. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 23 og 24. 

 

Ad 2. 

 

Administrator fremlagde forslag til vedtægtsændringer, således som de var blevet godkendt på 

den ordinære generalforsamling afholdt den 22. marts 2018. 

 

Vedtægtsændringerne blev sat til endelig afstemning og dirigenten konstaterede følgende 

resultat: 

 

Vedrørende ejerforeningen matr.nr. 14 di Frederiksberg blev afgivet 11 stemmer 

repræsenterende et fordelingstal på 48 og alle med tilkendegivelse om at stemme for forslaget. 

 

Der var ingen stemmer imod eller ejere, der tilkendegav hverken at stemme for eller imod. 
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Dirigenten konkluderede, at forslaget herefter endeligt var vedtaget for så vidt angår 

ejerforeningen matr.nr. 14 di Frederiksberg. 

 

For så vidt angår ejerforeningen matr.nr. 14 dk Frederiksberg konstaterede dirigenten, at 11 

ejere repræsenterende et fordelingstal på 47 stemte for forslaget, ingen ejere tilkendegav at 

stemme imod og ingen ejere tilkendegav hverken at stemme for eller imod. 

 

Dirigenten konkluderede herefter, at forslaget endeligt var vedtaget for så vidt angår 

ejerforeningen matr.nr. 14 dk Frederiksberg. 

 

Forslaget var herefter enstemmigt vedtaget for så såvel matr.nr. 14 di Frederiksberg som  

matr.nr. 14 dk Frederiksberg og tilsendes nu Tinglysningsretten for tinglysning. 

 

Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde ændringerne overfor Tinglysningsretten. 

 

Da der ikke forelå yderligere til drøftelse, blev generalforsamlingen hævet kl. 16.10. 

 

 

Som referent og dirigent: 

 

________________________ 
Arne Linde Olsen, advokat 


