
Andelsb oligforenin gen AST
Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk

Kontortid: Mandag -onsdag - fredag kl.: 8:00 - 9:00. Mandag også kl.: 17:00 - 18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk

Administ.€ltor: Advokat Ole Fischer - Frederikssundsvei 159 - 2700 Brønshøj - Tlt: 3828 4312 - Fax: 3828 6712

Brønshøj, 17. marts 2011

Andelsboligforeningen AST

Formand: Frank B. Hansen
Annebergvej 7,z.th.
2700 Brønshøj

Til Andelsboligforeningens medlemmer:

Herved indkaldes til

ORDINÆR G EN ERALFORSAM LI NG
Onsdag den 13 april 2011, kl. 19:00

på vandrehjemmet,
Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj

Dagsorden ifølqe vedtæqterne §19:

Valg af dirigent.

1. Formandensberetning.

2. Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden 01 .01.2010 - 31.12.2010 med
balance pr. 31 .12.2010 (vedlagt) til godkendelse; forelæggelse af likviditets-
budget for 2011 samt godkendelse af note i regnskab om indre værdi af an-
delskapitalen pr. 31. december 2010

3. Forslag fra bestyrelsen.

a) Køb af ny funktionærbolig

Bestyrelsen bemyndiges til at købe en lejlighed der sættes til salg i foreningen.
Lejligheden skal i givet fald købes til gunstig pris.Lejligheden må ikke være over
100 m'.

Lejligheden skal herefter lejes ud til ejendomsinpektøren eller anden AST-ansat
der således får bopæl iAST.

b) Hævelse af div. Afgifter
Pr. 1. juli 2011 forhøjes alle gætdende tillæg tit boligafgiften (som ikke bereg

nes som boligafgiften pr. m2) med 15% (doq forhøjes Kabel-TV/Copydan-tillæg
ikke).
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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 tirsdag den 5. april 2011 kl.
19.00.

Rettidigt indsendte forslag vil ligge til gennemsyn på foreningens ejendomskontor
fra onsdag den 6. april 2011. Mandag den 11. april 2011 frakl. 17-18, svarerbesty-
relsen på evt. spørgsmål iforbindelse med generalforsamlingen på ejendomskonto-
ret.

5. Valg af bestyrelsen.

a) Valg af formand

Frank B. Hansen afgår efter tur og er villig til at modtage genvalg.

b) Valg af bestyrelsesmedl-emmer:
Anders Zitawi og Erik Wodstrup afgår efter tur og er villige til at modtage genvalg.
Lars Krogh-Brendstrup afgår da han fraflytter foreningen.
Gitte Nørgaard afgår.
Jonas Jensen afgår efter tur og modtager ikke genvalg.

c) Valg af suppleant

6. Valg af revisor.

TT Revision foreslås genvalgt.

7. Eventuelt.

Bifag vedlagt: Arsregnskab 2010

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

v/ Frank B. Hansen(formand), Lars Krogh-Brendstrup, Anne Kathrine Henriksen, Anders
Zitawi, Henrik Andersen, Gitte Nørgaard, Erik Wodstrup
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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.

Såfremt du er forhindret i at deltage, kan flu enten give en anden person eller et navngi-
vent bestyrelsmedlem din fuldmagt på foimularen herunder. Hver andelshaver kan kun
medbringe 6n fuldmagt til generalforsamlingen.

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

onsdag den 1314 2011 på Vandrehjemmet.

Dato og underskrift : _J _201 1,

(Andelshavers underskrift)

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