Indkaldelse til fortsættelse af ordinær generalforsamling i
A/B Jæger
Foreningens ordinær generalforsamling den 5. oktober 2020 blev ikke afsluttet, da der
manglende 2 punkter af dagsordenen – derfor indkaldes der til fortsættelse af denne.
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.
Fortsættelsen af den ordinære generalforsamling afholdes:
Torsdag den 12. november 2020 kl. 17.00
I Nørrebrohallen, Multihallen, Nørrebrogade 208, 2200 KBH N.
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg til bestyrelsen.

A. Valg af formand for bestyrelsen. Formand Kim Boesen er på valg og ønsker at genopstille.
B. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Randa Sebelin, Thorsten Pedersen, Anne Louise Houmann,
Ilan Scheftelowitz, Thor Gosbjørn og Carsten Ahlstrøm er alle på valg og indstillet på genvalg til
bestyrelsen. Dertil er Marie Bille på valg, da Morten Søndergaard er udtrådt i årets løb. Marie Bille
er indstillet på genvalg.
C. Valg af suppleanter. Følgende er på valg som suppleanter: Rune Buk, som er indstillet på
genvalg. Derudover skal der vælges 2 yderligere suppleanter.
Bestyrelsen opfordrer til at evt. interesserede til en bestyrelses- eller suppleantpost møder op til
generalforsamlinger og motiverer for sit kandidatur.
3. Eventuel.

Vedlagt følger fuldmagt såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
Referat for den første del af den ordinære generalforsamling kan findes på foreningens hjemmeside.
Hver andel giver een 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.
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 fortsættelsen af foreningens ordinære
generalforsamling, som afholdes mandag den 12. november 2020 kl. 17.00 I
Nørrebrohallen

København, den

/

2020

______________________________________________________________
(navn og adresse på fuldmagtsgiver)

Hver andelshaver har een stemme. En andelshaver kan give skriftlig fuldmagt til en myndig
person. En befuldmægtiget kan højst afgive stemme i henhold til 2 fuldmagter.

