
Andelsb oligforeningen AST
Annebergvej 9 - 2700 Brønshøj - Tlf 31 600 404 - Fax 31 608 404 - Giro 947 9546

Kontortid: Mandag -fredag kl.: B:00 -9:00. Mandag også kl.:17:00 - 18:00

Administrator: Advokat Ole Fischer - Fredetikssundsvej 159 - 2700 Brønshøi - Tff: 3128 1312 - Fax: 3128 6712

Andelsboligforeningen AST
Formand: Peter Hallberg

Aggersvoldvej 1 2, st.tv.
2700 Brønshøj
Ttf. 31 60 58 25

INDKALDELSE
Til Andelsboligforeningens medlemmer:

Herved indkaldes til

EKS TRAORDIN,ItrR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 13. august 1996, kl. 19:00

i aulaen på Bellahøj Skole,
Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj

Dagsorden:

Valg af dirigent.

1. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til på foreningens vegne at indgå ny aftale
med Jens Nielsens Totalentreprise A/S om færdiggørelse af tagene på Torbenfeldthus og
Anneberghus for i alt 1.690.000 kr. (inkl. moms).

Jens Nielsens Totalentreprise (JN) er ikke økonomisk i stand til at opfflde aftale af den 2216-95 (til
indhold heraf og baggrunden herfor henvises til Nyhedsbrev Juli 1995). Som sagen står, er taget på

Sandbygård færdiggjort, mens JN ikke formår at færdiggøre tagene på Torbenfeldthus og Anne-
berghus inden for aftalens nuværende, økonomiske ramme.

Såfremt AST forlanger tagene udbedret i henhold til aftalen, har JN tilkendegivet, at firmaet luk-
ker. Begæres IN konkurs, er der ifølge JN's statsaut. revisor, kun et symbolsk beløb at hente. Så-
fremt AST engagerer en anden entreprenør vil en færdiggørelse beløbe sig til ca. 3,5 mio.kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at stemme for forslaget, da det trods alt er den bil-
ligste løsning.

2. Eventuelt

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

v/ Peter Hallberg (formand), Peter Krogh, Marianne Pedersen, Erik Wodstrup, Iben Weidemann,
Pia Lindberg og Carsten Pedersen.

Brønshøj, den 22.juli 1996
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Andelsboligforeningen AST

Indskrivning og udlevering af stemmesedler sker som tidligere år ved 3 bordopstillinger
ordnet efter din (eller fuldmagtgivers) adresse. Se efter skilte med vejnavne ved bordopstil-
lingerne lige indenfor indgangsdørene til aulaen.

Der vil kun være opstillet stole. Endvidere sælges øl og vand.

Såfremt du er forhindret i at deltage, kan du give en anden person din fuldmagt på formularen her-

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

Navn:

Adresse:

til på mine vegne at afgive stemme ved den ekstraordinære generalforsamling

den l3l8 1996på Bellahøj skole.

Andelshavers navn:

Andelshavers adresse:

Dato og underskrift: l_1996,

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

AST arrangerer bustransport til Bellahøj Skole

Afgang: Kl. 18:00 og kl. 18:20 (fra Annebergvej 9)
Hjem: Eftergeneralforsamlingen
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