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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Mikkelborg Park

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes $ 6, som afholdes

i foreningens selskabslokaler
(indgang fra nr. 15 eller 16)

onsdag den 25. maj 2O16, kl. 19.OO

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det senest forløbne år.
3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsrapport og status med påtegning af revisor.
4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Valg af administrator.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Vedlagt er:
- Fuldmagt
- Regnskab for 2015
- Budget for 2016

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.

Formanden er: Thomas Flandrup
Mikkelborg Park 17, 1. th.
2970 Hørsholm

Venlig hilsen

Peter Westerdahl
ejendomsadministrator
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\ DEAS
FULDMAGT
E/F Mikkelborg Park

ordinær generalforsamling
den 25. maj 2O16, kl. 19.OO

Undertegnede

Ejer af lejlighed:

2970 Hørsholm

giver hermed fuldmagt til:

navn med blokbogstaver

til at afgive stemme på mine vegne på den ordinære generalforsamling.

Underskrift

Vedtægtens bestemmelser om stemmeret findes i 59, stk.1 , hvor det fremgår at:
'stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt
har givet fuldmagt dertil.'
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