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Referat af ekstraordinær generalforsamling i 

A/B Haraldsted 

 
 

 

 

 
 

Torsdag den 1. August kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Haraldsted 

i haven udfor ejendomskontoret, Haraldsgade 33, 2200 København N. 
 

Mødet havde følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Forslag 

a) Endelig stillingstagen til forslag om vedtægtsændring – juridiske panthavere 

og fremgangsmåde ved andelsoverdragelse, der blev foreløbigt vedtaget ved 
foreningens ordinære generalforsamling.  

b) Endelig stillingstagen til forslag om ændring af vedtægten § 13 vedrørende 
ventelister og indstillingsret, der blev foreløbigt vedtaget ved foreningens 

ordinære generalforsamling. 
c) Endelig stillingstagen til forslag om vedtægtsændring - § 23 stk. 5 omkring 

godtgørelse ved køb udgår af dagordenen, der blev foreløbigt vedtaget ved 

foreningens ordinære generalforsamling. 

 

Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM): 

Haraldsgade 19, 3. th.  Haraldsgade 21, 2. th., 3. tv., 4. tv. Haraldsgade 23, 2. th. 
Haraldsgade 27, 4. th.  Haraldsgade 31, 4. th. (FM)  Haraldsgade 33, 2. tv. 

Haraldsgade 35, st. th.  Haraldsgade 37, st. th. (FM), 2. tv. Haraldsgade 43, 3. tv. 

Haraldsgade 47, 4. tv.  Haraldsgade 49, 4. th., 4. tv. (FM) 

 
I alt var 15 andelshavere repræsenteret, heraf tre ved fuldmagt. 

 
 

Ad. 1. Valg af referent og dirigent  

Formanden Bjørn Amdi Sloth bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen, 

og blev selv valgt som dirigent og bestyrelsesmedlem Casper Bay Matthiesen som referent. 
Formanden konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt 

indvarslet jævnfør vedtægternes § 24.1 og beslutningsdygtig til endelig stillingtagen til de tre 

forslag, der blev foreløbigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 23/5 

2013. 
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Ad. 2. Forslag 

Under forslag drøftedes følgende: 

 

Ad. 2a. Bestyrelsen stiller forslag vedrørende juridiske panthavere samt 
fremgangsmåde ved andelsoverdragelser. 

Forslaget blev sat til afstemning, og blev enstemmigt endeligt vedtaget, og vedtægts-

ændringen træder derfor i kraft pr. dags dato. 

 
 

Ad. 2b. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægtens § 13 vedrørende ventelister 
og indstillingsret. 

Forslaget blev sat til afstemning, og blev enstemmigt endeligt vedtaget, og vedtægts-

ændringen træder derfor i kraft pr. dags dato. 

 
 

Ad. 2c. Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens § 23 stk. 5 omkring godtgørelse ved køb 
udgår af dagsordenen. 

Forslaget blev sat til afstemning, og blev enstemmigt endeligt vedtaget, og vedtægts-

ændringen træder derfor i kraft pr. dags dato. 
 

 

 

 

Bestyrelsen takkede herefter for fremmødet, og dirigenten hævede generalforsamlingen. 
 

 

 

____________________________ 

Bjørn Amdi Sloth, formand 
 


