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Marc Cedenius  
Jægersborggade 44, 3. th.   
2200 København N 

 07-05-2018 
 1-1121-6310-2 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
A/B Jæger

Under henvisning til A/B Jægers vedtægter § 25, stk. 2 indkalder bestyrelsen hermed til 
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes: 

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00
i Jægersborggade 25, kld.

2200 København 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 ordinære generalforsamling den 19. april 2018. 

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 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen AB Jæger

:: Cobblestone A/S, Gl. Køge Landevej 57, 3. sal, 2500 Valby
Postadr. Postboks 453, 2500 Valby T/ +45 70 22 22 15 (kl. 10-14 - fredag kl. 10-13)

E/ kontakt@cobblestone.dk W/ www.cobblestone.dk CVR-nr: 27346065
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Fuldmagt

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt til:

______________________________________________________________

(navn på fuldmagtstager)

Til på mine vegne at afgive stemme på foreningens ekstraordinære 

generalforsamling, som afholdes torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00

 København, den     /     2018

______________________________________________________________

(navn og adresse på fuldmagtsgiver)

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


