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Nyhedsbrev 
 

Generalforsamling 2013: 

Den 8. og 9. april blev dagsorden med bilag udsendt/omdelt til alle andelshavere. Af indkaldelsen fremgik 

det, at forslag til generalforsamlingen skulle være bestyrelsen i hænde senest den 16. april klokken 19.00. – 

Bestyrelsen har i den forbindelse modtaget 3 forslag, der alle er modtaget rettidigt. 

 

Forslag 1. v/Peter Schultze: 

Peter Schultze fremsender ændringsforslag til bestyrelsens forslag om lejeforhøjelser på Garager, Carporte, 

Parkeringspladser og Skure/Redskabsrum. Forslaget vedhæftes som bilag.  

 

 Forslag 2. v/Henning Hoff Hansen 

Henning Hoff Hansen fremsender ændringsforslag til bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen arbejder 

frivilligt, ulønnet og uden honorar. Henning Hoff Hansen foreslår endvidere, at det bør drøftes om AB 

Toftevang skal overgå til fuld administration. Forslaget vedhæftes som bilag. 

  

Forslag 3. v/Bestyrelsen  

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender vedhæftede ”Forbedrings- og 

vedligeholdelsesplan. 

 

Med henvisning til dagsordenens pkt. 6. og 7 skal der vælges ny kasserer og såfremt generalforsamlingen 

godkender bestyrelsens forslag under pkt. 5 om at udvide bestyrelsen med et medlem, er det værd 

allerede nu at overveje mulige kandidater til både kassererposten og som medlemmer af bestyrelsen. 

 

Jørgen Olsen Toftevang 14, 2. og Peter Schultze Toftevang 24, 1. Har meldt sig som kandidater. Bestyrelsen 

hører gerne fra andre, der enten selv ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet eller ønsker at indstille en 

anden andelshaver. Forslag om kandidatur kan naturligvis fremføres under de respektive punkter på selve 

generalforsamlingen, men bestyrelsen modtager gerne forslag forud for generalforsamlingen. Forslag kan 

enten sendes på mail til kontakt@abtoftevang.dk.  eller ved at lægge forslaget i varmemesterens 

postkasse, eller ved at kontakte formanden på mobil 21727973. 

 

Alle kandidater vil få mulighed for at lade sig præsentere af den der indstiller kandidaten eller præsentere 

sig selv og sine kompetencer i højst 2 minutter forud for valget. 

 

Henset til den omfattende dagsorden skal vi venligst anmode alle om at komme i god tid, så vi kan være 

plads i salen klokken 19.00. 

Vi ser frem til en god og konstruktiv generalforsamling. 

 

Bestyrelsen/den 18.april 2013 



 

  

 

 


