
Andelsboligforeningen A.S.T.
Kontor: Sandbygårdvej 2I, k1d.,
Formand: Jim Pedersen, Sandbygårdvej 22,

TIf.31 60 06 0l- l-4.03.1990

Til andelsboliqforeninqens medlenmer :

Herved indkaldes til

tirs
ordinær generalforsamling

den 3. apriJ. 1990 kI. L9.00 præcis
i Rødkilde Skoles sportshal

Dagsorden iflg. vedtægternes s l-9:

Valg af dirigent.
1. Formandens beretning.

2. Forelæggelse af resultatopgøreIse ol-.ol--3L.]-2.1989 med
balance pr. 31- .1-2. 19 8 9 , til godkendelse .

3. Forslag

A. Fra bestyrelsen:

a. Om forhøjelse stor 5? pr. m2 gældende boligafgift
og 52 forhøjelse af samtli-ge tiI boligafgift re-gistrerede tillæg (exc1. varmebidrag), aIt med
virkning fra 0l-. 07. 1990.

b. Forslag til regler om/betingelser for tilladelse
ti1 hundehold.

B. Fra foreningens medlemmer:

a. Om gade- og kæIderdørsbel_ysning m.v.

b. om medlemsskab af Andelsborigforeningernes FæIres-
repræsentation.

Forslag i øvrigt, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen under dette punkt, skal jvf. vedtægternes s2L indsendes til foreningens formand seneit 8 dage
forinden generalforsamlingens afholdelse, altså så-
nest 26 .03. l-990

4. Valg ti1 bestyrelsen:

connie Holde, peter Ha1lberg, steen Vitoft og pel1e Ni-gard afgår al-Ie efter tur, og modtager alre gerne gen-
va1g.



5. Valg af revisor:

Statsaut. revisor H.J.Oxenbø11 foreslåes genvalgt.

6. Bestyrelseshonorar for l-990 (foreslåes uændret).

7. Eventuelt.

Vedhæftet nærværende indkaldelse er:

Bilag Resultatopgørelse 01.01-31.L2.1989 med balance pr. 3L.L2.
l-989 indeholdende også udkast ti1 likviditetsbudget for l-990
med note om beregning af indre værdi af andelskapitalen pr.
31. t-2 J989.

Bilag Bestyrelsens forslag ti1 regler om hundehold.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

v/Jim Pedersen (formand), Kim Lindberg, Peter Ha11berg, Con-
nie Ho1de, Pelle Nigard, Steen Vitoft og Birger Riis.



FORSLAG TIL DAGSORDENEN
1990 FRA HUNDEUDVALGET.

PÅ GENERALFORSAMLTNGEN DEN 03.04.

(Udvalgsmedl-emmer: Susan Stenholt, Leif Christensen, Connie
Holde og Susan Pedersen).

Tilladelse for enhver i AST ti1 at holde hund efter de af
bestyrelsen fastsatte regler.

Det foreslåes bestyrel-sen at fastsætte reglerne under husor-
denen, SåIedes at beboerne er pligtige ti1 at rette sig ef-
ter disse.

Det henstilles endvidere ti1 bestyrelsen at administrere ef-
ter de af hundeudvalget opstillede regler.

TORSLAG FRA HUNDEUDVALGET TIL HUNDEHOLDREGLER:

REGLER

Bestyrelsen skal orienteres, når man vj-I anskaffe sig en
hund. Man vi1 få udleveret en folder indeholdende regler og
en erklæring.

Hundene skal registreres på foreningens kontor, og bestyrel-
sen fører fistår over hundeejerne. Ved registrering af hun-
dehold skal der samtidig afleveres en underskreven erklæring
lydende--på, åt reglernå er gennemlæste, og at man vil holde
hund efter disse.

Der må kun holdes en hund pr. lejlighed.

Hunden skal bære hundetegn og skal til stadighed være for-
sikret, EEledes at a1le evåntuåtfe skader, som hund.en direk-
te elIer indirekte forvolder på ejendommene eller personer,
bliver erstattet.

Beboeren er ansvarlig for, at hunden ikke forurener bebyg-
gelserne, trappeopgange, gangarealer, fortove, friarealer og
grønne områder. Forretter hunden sin nødtørft på de ovenfor
omtalte områder, påhviler det beboeren at fjerne hundens ef-
terladenskaber. På trapper og i gange skal der tillige fore-
tages afvaskning, så eventuelle lugtgener undgåes.

Ophold og luftning i gårdene er forbudt.

Meddeles det bestyrelsen, at der sker vanrøgt af en hund,
mel-des dette ti1 dyreværnet og politiet.

Det påhviler beboeren, der har hunden, at denne ikke ved
støj, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er ti1 ge-
ne e1ler ulempe for ejendommenes øvrige beboere e11er for
ejendommene på nogen måde.

HUNDEUDVALGET.


