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Brønshøj,6. marts 2010
Andelsboligforeningen AST

Formand: Frank B. Hansen
Annebergvej 7,2.1h.
2700 Brønshøj

Til Andelsboligforeningens medlemmer:

Herved indkaldes til

ORDI NÆR G EN ERALFORSAMLI NG
Tirsdag den 23. marts 2010, kl. {9:00

på vandrehjemmet,
Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj

Daqsorden ifølse vedtæqterne §19:

Valg af dirigent.

1. Formandensberetning.

2. Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden 01.01.2009 - 31.12.2009 med
balance pr. 31 .12.2009 (vedlagt) til godkendelse; forelæggelse af likviditets-
budget for 2010 samt forelæggelse af planlagte genopretningsarbejder med
anslået udgiftsramme - herunder godkendelse af note i regnskab om indre
værdi af andelskapitalen pr.31112 2009

3. Forslag fra bestyrelsen.

lngen.

4. Forslag fra foreningens medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dette punkt, skal jvf.
vedtægternes § 21 afleveres på foreningens ejendomskontor senest 8 dage forin-
den generalforsamlingens afholdelse, altså senest mandag den 15. marts 2010
kl. 19.00.

Rettidigt indsendte forslag vil ligge til gennemsyn på foreningens ejendomskontor
fra onsdag den 17. marts 2009. Mandag den22. marts fra kl. 17-18, svarer besty-
relsen på evt. spørgsmål iforbindelse med generalforsamlingen på ejendomskonto-
ret.
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5. Valg af bestyrelsen.

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lars Krogh-Brendstrup og Henrik Andersen afgår efter tur og er begge villige til at
modtage genvalg.
Johanna Vidbjørg og Michele Castelli afgår efter tur. De modtager ikke genvalg.

b) Valg af suppleant (for 1 år).

6. Valg af revisor.

TT Revision forslås valgt. TT Revision er Hans Jørgen Oxenbølls samarbejds-
partnere.

7. Valg af administrator.

Advokat Ole Fischer foreslås genvalgt.

8. Bestyrelseshonorar for 2010.

Foreslås ændret til kr. 100.000.

Bestyrelsens samlede honorar har været konstant kr.60.000, siden 2004. Dette
ønskes hævet til et mere tidsvarende niveau, dels for, at dem der sidder i bestyrel-
sen kan mærke at de får lidt for ulejligheden, dels for at gøre guleroden for nye
ansigter lidt større.

9. Eventuelt.

Bilag vedlagt: Arsregnskab 2009

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

v/ Frank B. Hansen(formand), Lars Krogh-Brendstrup, Anders Zitawi, Henrik Andersen,
Johanna Vidbjørg, Erik Wodstrup og Michele Castelli
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Såfremt
fuldmagt

»<

Andelsboligforeningen AST

lndskrivning og udlevering af stemmesedler foregår ved 3 opstillede borde. Se ef-
ter skiltet med din (eller fuldmagtgivers) adresse.

Der vil være opstillet borde og der bydes på kaffe, te og kage. Endvidere kan der
købes øl og vand.

du er forhindret i at deltage, kan du give en anden person eller bestyrelsen din
på formularen herunder.

Fuldmagt
Undertegnede, der er andelshaver i andelsboligforeningen AST

Andelshavers navn:

Andelshavers adresse:

Giver hermed fuldmagt til:

Navn:

Adresse:

til på mine vegne at afgive stemme ved den ordinære generalforsamling

tirsdag den 2313 2010 på Vandrehjemmet.

Dato og underskrift : _l _2010,
(Andelshavers u nderskrift)

Fuldmagten må ikke indeholde rettelser, kommentarer eller betingelser, da den i så fald
vil være ugyldig.
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