Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
A/B Jæger
Under henvisning til A/B Jægers vedtægter § 23 stk. 2 indkaldes hermed på vegne af
bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes:
Torsdag den 12. november 2020 kl. 17.45
I Nørrebrohallen, Multihallen, Nørrebrogade 208, 2200 KBH N.
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen stiller forslag om endelig vedtagelse af vedtægtsændringer jf. bilag 1
der blev foreløbigt godkendt på den første del af den ordinære generalforsamling den
5. oktober 2020.
Skulle fortsættelsen af den ordinære generalforsamling der starter kl. 17.00 trække ud efter
kl. 17.45 afholdes den ekstraordinære generalforsamling i forlængelse heraf.
Vedlagt følger fuldmagt såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har
enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n)
adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, som dog ikke har
tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Administrator og revisor, samt personer der er
indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på
generalforsamlingen.
Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin
ægtefælle/registrerede partner eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden
andelshaver. En befuldmægtiget kan højst afgive stemme i henhold til 2 fuldmagter
Skulle generalforsamlingen, mod forventning, ikke kunne afholdes pga. Covid-19 vil
der blive orienteret om aflysningen, hvilket kan ske helt op til dagen for afholdelse.
Bestyrelsen og Nørrebrohallen tager alle forholdsregler om Covid19 alvorligt. Vi
følger sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion. Der vil være
dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter. Vi
anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden. Hvis du udviser
symptomer på Covid-19 beder vi dig om ikke at møde op.

Med venlig hilsen
Cobblestone A/S

A/B Jæger
Fuldmagt
Undertegnede afgiver hermed fuldmagt til:

______________________________________________________________
(navn på fuldmagtstager)

Til på mine vegne at afgive stemme på foreningens ekstraordinære generalforsamling, som
afholdes torsdag den 12. november 2020 kl. 17.45 I Nørrebrohallen, Multihallen,
Nørrebrogade 208, 2200 KBH N.

København, den

/

2020

______________________________________________________________
(navn og adresse på fuldmagtsgiver)

Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle,
et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan
højst afgive stemme i henhold til 2 fuldmagter.

