
 

 

 

Til samtlige ejere i 
E/F Frankrigshuse  
 
  

                                     København S, d. 11-03-2019 
 
 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
På vegne af bestyrelsen i ejerforeningen Frankrigshuse indkalder vi hermed foreningens medlemmer til 
ordinær generalforsamling, der afholdes: 
 

tirsdag d. 26. marts 2019, kl. 19.00 
i Krunch, Øresundsvej 14, 2300 København S 

 
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 
3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor, 

bestyrelsen og administrator 
4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter for bestyrelsen 
8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Valg af administrator 
10. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 4. Driftsbudget for det løbende regnskabsår 
 
Bestyrelsen foreslår uændret fællesbidrag. Rykkergebyret ved for sen betaling foreslås fastsat til 284,- kr. 
 
Ad pkt. 5. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til, indenfor det vedtagne budget, at 
udføre nødvendige vedligeholdelses- og genopretningsarbejder i forlængelse af de enkelte 
ejeres vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder 

Ad pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg er Iben Holmegaard Aastrup og Maria Heumann Wilms, der begge blev valgt som suppleanter i 2018 
og er indtrådt i bestyrelsen i den forløbne periode. Begge modtager genvalg. 
 
Ad pkt. 7. Valg af suppleanter for bestyrelsen 
Der skal vælges to nye suppleanter. 
 
Ad pkt. 8. Valg af statsautoriseret revisor 



 

Bestyrelsen indstiller TT Revision genvalgt som foreningens revisor 
 
Ad pkt. 9. Valg af administrator 
Bestyrelsen indstiller til genvalg af ØENS Ejendomsadministration A/S 
 
Regnskabet for 2018 og budgettet for 2019 kan findes på foreningens hjemmeside: www.frankrigshuse.dk 
senest fra d. 12. marts 2019.  
 
Referatet vil efter generalforsamlingen blive lagt på foreningens hjemmeside. 
 
Hvis du ønsker dokumenterne tilsendt, kan du rette henvendelse til undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Ole Benny Nielsen 

Direkte tel. 32 46 46 42, on@oadv.dk  

  

http://www.frankrigshuse.dk/


 

 
FULDMAGT 

 
 

Undertegnede:      
  NAVN 
 
  ________________________________________________ 
Som er ejer af: ADRESSE 

 
 
giver hermed:       
  Navn 
 
       
  Adresse 
   
 
fuldmagt til at stemme for mig ved den ordinære generalforsamling 26. marts 2019.  
 
      


