
Andelsboligforeningen AS T
Annebergvej 9 - 2700 Brønshøj - Tlf 31 600 404 - Fax 3{ 608 404 - Giro 947 9546

Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00 - 9:00. Mandag også k!.: 17:00 - 18:00

Admlnlstator: 
^dtokat 

ote Flscher - Frederikssundsvei 159 - 27oo Brrnsh.l - flh 3128 /l:r12 - Fax:3128 6f12

Brønshøj den 17. marts 1995

Andelsboligforeningen AST.
Formand: Jim Pedersen

Sandbygårdvej 22, st.th.
2700 Brønshøj
Tlf. 31 600 601

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE

Til Andelsboligforeningens medlemmer:

Herved indkaldes til

torsdag den 6. april 1995, kl. 19:00 præcis
i aulaen på Bellahøj Skole,
Svenskelejren I 8, 27 00 Brønshøj

Dassorden ifølee vedtæsterne §19:

Valg af dirigent.

1. Formandens beretning.

2. Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden 01.01. - 31.12.1994 med balance pr.
3L.12.199 4 (vedlagt) til godkendelse.

3. Forslag fra bestyrelsen

1. Pr. l. juli 1995 forhøjes gældende boligafgift med,5Yo V.m2 (excl. tillæg for vinduer,

f ernvarme, varmtvand, varmebidrag samt vaskemaski ner / tørr etumblere).

Forhøjelsen er nødvendig for opsparing til de resterende genopretningsarbejder samt
store vedligeholdelsesarbejder, som i alt vtrderes til godt 2I mio.lcr.

4. Forslag fra foreningens medlemmer

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dette punkt, skal jvf. vedtæg-
terne § 21 indsendes til foreningens formand senest 8 dage forinden generalforsamlingens

afholdelse, altså senest onsdag den 29. marts 1995.

Rettidigt indsendte forslag vil ligge til gennemsyn på foreningens kontor fra torsdag den 30.

marts 1995.
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5. Valg af bestyrelsen

a. Valg afFormand.

Jim Pedersen afgår efter tur og er villig til at modtage genvalg.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Peter Krogh og Marianne Pedersen afgår efter tur og er villige til at modtage genvalg.

6. Valg af revisor

Statsaut.revisor H. J. Oxenbøll foreslås genvalgt.

7. Bestyrelseshonorar for 1995

Foreslås uændret.

8. Eventuelt

Bilag vedlagt: Årsregnskab 1994.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

v/Jim Pedersen (formand), Peter Hallberg, Connie Holde, Steen Vitoft, Marianne Pedersen,

Ole Brendstrup-Hansen og Peter Krogh.

Side 2 af 3



Andelsboligforeningen AST

NB: Bestyrelsen arrangerer bustransport til Bellahøj Skole.
Afgang fra Annebergvej 9: kl. 18:00 og kl. l8:20.
Hjemtransport: Efter generalforsamlingen.

Indskrivningen og udlevering af stemmesedler sker som tidligere år efter din (eller fuld-
magtgivers) adresse. Se efter skilte med vejnavne ved bordopstillingerne lige inden for ind-
gangsdørene til aulaen.

Der vil være opstillet borde og der bydes på kaffe og kage. Endvidere sælges øl og vand.

Såfremt du skulle være forhindret i at deltage, kan du give din fuldmagt til en anden på formularen
herunder.

Fuldmagt
Undertegnede, der er andelshaver i andelsboligforeningen AST, giver hermed fuldmagt til:

Navn:

Adresse:

til på mine vegne at afgive stemme ved den ordinære generalforsamling

den 614 1995 på Bellahøj skole.

Navn:

Adresse:

Dato og underskrift. _J_1995,

Fuldmagten må ikke indeholde rettelser/ kommentarer/ betingelser, da den iså fald vil være ugyldig.
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