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Jakob Ingemann
Islands Brygge 38 C, 7. th.
2300 København S
Frederiksberg, 14. februar 2020
Kundenummer 8-188-16-2
Team telefon +45 39 46 69 52
kundeteam2@deas.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Havnebryggen Polaris
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 4, som afholdes:
tirsdag den 10. marts 2020, kl. 18.00 – indskrivning fra kl. 17.30
Kulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18
2300 København S
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

147219354

7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2019.
Forelæggelse og godkendelse af budget 2020.
Forslag.
A. Bestyrelsen fremsætter forslag om at følgende sætning i vedtægternes § 5, stk. 3 udgår:
”Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver ejerlejlighed”.
B. Bestyrelsen fremsætter forslag om at vedtægternes §15 udgår og erstattet af ny §15 jf.
vedlagte bilag.
C. Forslag om tilladelse til opsætning af køleanlæg v/ forslagsstiller Frank Buch-Andersen, nr.
38C, 12. sal.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af: Jakob Ingemann (formand), Frank Buch-Andersen, Jens Kristian Gøtrik.
Steen Bindslev, Flemming Rasmussen og Jesper Vaabengaard er udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ikke på valg i 2020.
Bestyrelsen kan bestå af 3-5 medlemmer.
Bestyrelsen ønsker at indstille Camilla Tornø til bestyrelsen, som kasserer, hvis forslag A om
vedtægtsændring godkendes på generalforsamlingen. Der er yderligere en plads i bestyrelsen,
som ønskes besat.
Valg af suppleanter.
Der kan vælges 1-2 suppleanter
Valg af revisor.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til
denne indkaldelse.
Der vil være indskrivning og udlevering af stemmesedler fra kl. 17.30 – 18.00, mød gerne op i god tid, så
vi kan starte mødet præcis kl. 18.00.
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