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Simone Lykke Vestergaard 
Jagtvej 37, 1. th. 
2200 København N 

 09-06-2022 
 1-1121-5419-8 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
A/B Jæger

Under henvisning til A/B Jægers vedtægter § 22, stk. 1 indkalder bestyrelsen hermed til 
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes: 

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 17.00,
i gården bag ved Jægersborggade 9, 
som går fra Jagtvej op til vaskeriet.

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 ordinære generalforsamling den 25. maj 2022. 

Vedlagt følger fuldmagt såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen. 
Derudover er referat fra foreningens ordinær generalforsamling 2022 og bilag 1 
vedtægtsændringer vedlagt.

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 

Med venlig hilsen 
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 1-1121-5419-8 

FULDMAGT

Undertegnet

Emma Kathrine Jørgensen
Simone Lykke Vestergaard 
Jagtvej 37, 1. th.   
2200 København N 

giver herved fuldmagt til:

Navn:     
 (blokbogstaver)

Adresse:     
 (blokbogstaver) 

Fuldmagt til at repræsentere min stemme på den ekstraordinære generalforsamling 2022 
i A/B Jæger i henhold til indkaldelsen.

Dato:   

Beboernr: 1-1121-5419-8 

Underskrift :      
  Emma Kathrine Jørgensen /   Simone Lykke Vestergaard 

Bemærk venligst, at fuldmagten alene er gyldig hvis: 

1. Alle felter i fuldmagten er udfyldt 
2. Fuldmagten er udsted korrekt iht. foreningens vedtægter som beskrevet i indkaldelsen

Eventuel fuldmagt skal afleveres til dirigenten på generalforsamlingen. Det er altid op til 
dirigenten om fuldmagten kan accepteres. 


