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København,  24. april 2014
Journalnr., LejerNrLJR_s 

E/F Lodsgården
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den 14. maj 2014, kl. 19.00.
Sted: Strandhotellet, Strandlinien 9, Dragør.

Dagsorden
1. Valg af dirigent, bestyrelsens udpegning af referent. 
2. Formandens aflæggelse af årsberetning.
3.  Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  Regnskabet er ophængt i vaskeriet og ligger på hhv. www.lodsgaarden.dk, samt 

www.boligexperten.dk (web-beboer), hvor indkaldelsen ligger med regnskabet.
4.  Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsættelsen af størrelsen af den 

enkelte ejers periodevise betaling.
5. Drøftelse af større vedligeholdelsesarbejder m.v.
6. Forslag fra bestyrelsen
 Der er ingen forslag til behandling.
7. Forslag fra medlemmer. 

Der er ved indkaldelsens afsendelse ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.  Valg af mindst to suppleanter.
10. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
11. Eventuelt.
 Intet kan besluttes under "Eventuelt". 

Vedlagt er: Bestyrelsens budgetforslag, fuldmagt, tilmeldingsblanket.
Jf. foreningens vedtægter fremsendes regnskab for det afsluttede regnskabsår ikke (se tekst 
under pkt. 3). 
Indkaldelserne er omdelt på ejendommen d. 25. april og afsendt med post til udeboende ejere fra 

Boligexperten Administration d. 24. april.

Indleverede forslag fra medlemmerne skal være indleveret skriftligt (pr. e-mail eller fysisk) 

til formanden senest (kontaktinfo nederst i afsnittet under tilmelding) d. 6. maj kl. 19:00. 

Indleverede forslag fra ejerne vil blive hængt på opslagstavle i vaskeriet og lagt op på 

foreningens hjemmeside. 

Nyt om valg til bestyrelsen:
I henhold til lov om Hvidvask, skal administrator fremover kunne dokumentere, at 
bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) er dem de udgiver sig for at være. Derfor skal der tages 
billede (eller medbringes kopi) af sygesikringsbevis SAMT enten pas eller kørekort. Dette gælder 
både eksisterende medlemmer af bestyrelsen samt medlemmer der ønsker at opstille til 
bestyrelsen på generalforsamlingen. 



Med hensyn til opbevaringen af ovenstående oplysninger, vil de blive indscannet i vores 
administrationssystem, hvortil der er adgangsbegrænsning. Erhvervsstyrelsen oplyser at 
materialet skal opbevares i 5 år efter pågældende er udtrådt af bestyrelsen. Herefter skal 
oplysningerne slettes.

Tilmelding 
Af hensyn til generalforsamlingens afvikling bedes medlemmerne tilmelde sig ved aflevering af 
vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens formand; Knud Berggreen, Lodsgården 1A, 1, 111 - 
alternativt via e-mail til lodsgaarden@lodsgaarden.dk - senest d. 6. maj.

På bestyrelsens foranledning og med venlig hilsen,

Carsten Dollerup 
Administrator 
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