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Den 14 september 2017 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 26. 
september 2017, kl. 19.00 i Filipskirkens Menighedssal, 

Kastrupvej 57 

Bestyrelsen indkalder hermed andelsboligforeningens medlemmer med minimum 
otte dages varsel, jf. vedtægternes § 27 stk. 1. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forslag fra bestyrelsen og altanudvalget: 

 "Bestyrelsen og altanudvalget stiller forslag om, at foreningen etablerer 

 altaner, med altanfirmaet Balco, samt at foreningen optager lån på 14,5 mio. 

 kr. til byggeriet. 

 Finansiering samt tilbagebetaling af dette ses i bilag 1 

 Der vil blive opsat altaner hos alle andelshavere fra 1. til 4. sal. Man kan se 

 altanplacering og dørplacering i de forskellige opgange, henholdsvis i 

 højre og venstre side, på foreningens kontor, hjemmeside og Facebook-side. 

 Der mangler pt. at blive indtegnet 22 dørplaceringer ud af 136." 

 

Det er meget vigtigt, at du møder op på den ekstraordinære generalforsamling. Er du 

forhindret i dette, bedes du udfylde vedlagte fuldmagt og aflevere denne til en anden 

deltager til den ekstraordinære generalforsamling, eller på kontoret på 

Grækenlandsvej nr. 2, st. th. senest d. 26. september 2017, kl. 18.00. 

Har du spørgsmål til indkaldelsen af teknisk eller forståelsesmæssig karakter, 

besvares disse på kontoret indenfor almindelig kontortid d. 19. september, kl. 19.00 

- 19.30. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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Bilag 1 
 
Bestyrelsen agter at optage lån hos Realkredit Danmark, hvis forslaget stemmes ind. 

Lånet er baseret på et 30 års 2%  obligationslån. 

Hermed giver bestyrelsen en oversigt over, hvad det vil koste dig/jer at købe altan.  

 

Bor du/I på 1, 2, eller 3 sal og skal have altan til gårdsiden 

er prisen: 440,00 kr. pr. mdr.  

 

Bor du/I på 4 sal og skal have altan til gårdsiden 

er prisen: 493,00 kr. pr. mdr. 

 

Bor du/I på 1, 2, eller 3 sal og skal have altan til gadesiden 

er prisen: 406,00 kr. pr. mdr. 

 

Bor du/I på 4 sal og skal have altan til gadesiden 

er prisen: 455,00 kr. pr. mdr. 

 

Bemærk venligst at ovenstående priser er baseret på et 
dags dato lån. 
 


