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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Applebys Gård  
 
Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7 og 9, der 
afholdes 
 

Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, stuen St. Bjørn, 

1420 København K 
 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab 2016 og status med påtegning af revisor til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget 2017. 
6. Gennemgang af vedligeholdelsesplan 2017 – 2026, herunder fastsættelse af opsparing. 
7. Valg af formand for bestyrelsen. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
9. Valg af suppleanter.   
10. Valg af revisor. 
11. Eventuelt. 

 
 

Såfremt der fra de enkelte medlemmers side er spørgsmål til regnskabet, vil det være hensigtsmæssigt, 
at disse stilles skriftlig til administrator i god tid - gerne senest 7 dage før generalforsamlingens 
afholdelse, således at spørgsmålet kan være undersøgt og - i det omfang det måtte ønskes - 
dokumenteret.  

 
 
Ad 4. Behandling af indkomne forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal iflg. vedtægternes § 7 være formanden 
skriftligt i hænde senest 15. februar. 
  
   
Formanden er:  Marianne Fryd Christensen  
  Overgaden Over Vandet 2, 2.   
  1424 København K  
 
Bestyrelsen stiller forslag om at årets overskud 70.982,00 kr. i lighed med beslutningen på sidste års 
generalforsamling overføres til opsparing til vedligeholdelse. 
 

Ad 6. Gennemgang af vedligeholdelsesplan 2017. 

Bestyrelsen stiller forslag om at fastholde opkrævningen til vedligeholdelse på 9,50 kr. pr. fordelingstal. 

Bilag vedlagt.  



 

 

Ad 7. Valg af formand for bestyrelsen 
Marianne Fryd Christensen er ikke på valg. På valg i 2018. 

 
Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Cathrine Paaske Rydahl har solgt sin lejlighed, der skal derfor vælges et nyt medlem for 1. år. 
Ebrahim Afsat (indtrådt i bestyrelsen i stedet for Hans Bang) er på valg.  
Agnete Nielsen er på valg. Modtager genvalg. 
Mette Ewald er ikke på valg. På valg i 2018.   
 
 
Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Bodil Jensen har solgt sin lejlighed, der skal derfor vælges et nyt medlem for 1. år. 
Herudover skal der vælges en suppleant for 2. år.    
 
 
Vedlagt er: 
- Fuldmagt 
- Regnskab for 2016 
- Budget for 2017 
- Vedligeholdelsesplan 2017 – 2026 
- Bestyrelsens forslag til opkrævning til vedligeholdelsesplan.  

Venlig hilsen 

 
Nancy Hammerdorf  
ejendomsadministrator  
Foreninger 


