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Andelsboligforeningen AST

Bellahøjvej 1 42 kontor - 2720 Van løse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.d k
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Administretor: Advokat Ole Fischer - Frederikssundsvei 1 59 - 2700 Brønshøi - Tll: 3828 4312 - Fax: 3828 6712

Brønshøj, 5. september 2008
Andelsboligforeningen AST

Formand: Peter Hallberg
Annebergvej 7, st.th.
2700 Brønshøj

INDKALDELSI

Til Andelsboligforeningens medlemmer:

Herved indkaldes til
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i aulaen på Bellahøj Skole,
Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj

Daqsorden:

Valg af dirigent.

Orientering om altaner.

1. Forslag fra foreningens medlemmer
Forslag vedr. nedlæggelse af tjenestebolig iAST fra
Britta Hansen, Bellahøjvej 136, st.th.,

Majbritt Nielsen, Sandbygårdvej21, 1. tv. og

Heidi Pedersen, Bellahøjvej 134, st.th.
Ejendomsfunktionær Torben Jensen skal have mulighed for straks at overtage sin nuvæ-
rende tjenestebolig, Bellahøjvej 136, st.tv., på alm. lejevilkår, med en klausul om, at lejen
fastsættes efter alm. tarif, når ansættelsen ophører. Torbens samlever Eva skal have
mulighed for at komme med på lejekontrakten.

Forslaget er foreløbigt vedtaget på ordinær generalforsamling, 2. april2008.
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2.

Andelsboligforenin gen AST

Forslag fra bestyrelsen:
a) Når en af foreningen ansat medarbejder har opnået 10 års anciennitet tilby-

des medarbejderen ved fratrædelse at købe den første Iedige andelslejlig-
hed iAST ved at springe ventelisten over; forslaget vil ikke være gældende
for medarbejdere der opsiges af foreningen.

Tilføjelse tilVedtægterne §7 stk. 1 efter "foreningens ejendom":
"...eller som senest samtidig med optagelse som andelshaver med besty-
relsens godkendelse for tidsbegrænset periode fremudlejer bolig i forenin-
gen til egen/egne livsarving(er), således at andelshaver ved ophør af frem-
udleje er pligtig til at bebo lejlighed eller overdrage andelen til ny andelsha-
ver i overensstemmelse med nærværende vedtægter i øvrigt."

Tilføjelse til Vedtægterne §21 :

Hver ande! giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt ti! sin
ægtefælle/registrerede partner eller et myndigt husstandsmedlem eller til en
anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i hen-
hold tilfuldmagt.

Valg til bestyrelsen
Anne Marie Bech afgår på grund af fraflytning.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

v/ Peter Hallberg (formand), Frank B. Hansen, Anne Marie Bech, Michael Ørgreen, Hen-
rik Andersen, Lene Møller, Lars Krogh-Brendstrup og John Strands Petersson

b)

c)

d)
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Andelsboligforeningen AST

lndskrivning og udlevering af stemmesedler foregår ved 3 bordopstillinger lige in-
denfor døren til aulaen. Se efter skiltet med din (eller fuldmagtgivers) adresse.

Der vil være opstillet stole. Der vil kunne købes øl og vand.

Såfremt du er forhindret i at deltage, kan du give en anden person eller bestyrelsen din
fuldmagt 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 ekstraordinære generalforsamling

den 2319 2008 på Bellahøj skole.

Dato og underskrift : _J _2008,
(Andelshavers u nderskrift)

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