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INDKALDELSE TIL SKRIFTLIG GENERALFORSAMLING 

Kære andelshaver 

Bestyrelsen ønsker at efterleve myndighedernes anvisninger i forhold til større forsamlinger så risiko for 

smitte af COVID-19 (Corona-virus) kan undgås. 

Efter rådgivning fra SWE har bestyrelsen besluttet at gennemføre en skriftlig generalforsamling vedrørende 

foreningens økonomiske forhold, altså årsregnskab, andelskrone, budget og boligafgift. Dette sker for ikke 

at skabe større afstand til vedtægternes krav om, at regnskab og budget vedtages inden udgangen af april. 

Det sker også af hensyn til lejlighedssalg, for at kunne arbejde efter et godkendt budget og for at undgå at 

skulle bagud regulere boligafgiften. 

Bestyrelsen og administrator afholder derfor en lukket skriftlig generalforsamling den 28. maj 2020 med 

følgende 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af årsregnskab for 2019 - ved brevstemmer 

2. Godkendelse af andelskroneværdi på kr. 31.500,00 pr. m2 – ved brevstemmer 

3. Godkendelse af budget for 2020 – inkl. Forslag om 3 % stigning i boligafgiften pr. 1. juni 2020 – ved 

brevstemmer. 

Regnskabet for 2019 med budgettet for 2020 er tilgængeligt på foreningens hjemmeside, jf. vedtægternes 
§ 24, stk. 2.   
Foreningens senest opdaterede langtidsbudget er ligeledes tilgængeligt på hjemmesiden;  
http://www.skydebanen.dk/ 
 
Spørgsmål til årsregnskab, andelskroneværdi, budget eller 10-årsbudget, bedes fremsendt pr. mail til 

administrator Tina Hald – tih@swe.dk 

 

Bestyrelsen opfordrer andelshaverne til at benytte sig af vedhæftede brevstemme. Der bedes udfyldt og 

fremsendt til administrator på flg. mailadresse tih@swe.dk eller afleveret i Boligkontorets postkasse – 

Skydebanegade 1, st. th. - senest den 28. maj 2020, kl. 12.00.  

Så snart myndighederne giver tilladelse til afholdelse af større møder, indkaldes til en ny generalforsamling, 

hvor regnskab 2019, andelskrone og budget for 2020 gennemgås samt bekræftes og de øvrige punkter fra 

den oprindelige dagsordens følges. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Med venlig hilsen 

Tina Hald 

Ejendomsadministrator 
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Brevstemme 

Ved ordinær generalforsamling i AB Skydebanen 

Den 28. maj 2020 

 

Bestyrelsen opfordrer andelshaverne til at benytte sig at denne brevstemme for at efterleve 

myndighedernes anvisninger i forhold til større forsamlinger så risiko for smitte af COVID-19 (Corona-virus) 

kan undgås. 

 

UNDERTEGNEDE:  

 
ANDELSHAVER I LEJL. NR.:  
 
BELIGGENDE:  
 

 

Giver hermed mit samtykke til afholdelse af skriftlig ordinær generalforsamling;  

JA NEJ 

 

Afgiver flg. stemme til       

    JA NEJ  BLANKT 

1. ÅRSREGNSKABET 2019      
 

2. ANDELSKRONEN KR. 31.500,00 PR. M2     
   

3. BUDGET 2020      
 

 

København, den                2020 

 

_____________________________________ 

Underskrift  

 

 

 


