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Hf. Birkevang den 9. februar 2021 
 

 
Indkaldelse til 

Andelsselskabet Birkevangs ordinære generalforsamling 
 

Sted: 
Denne generalforsamling bliver uden fremmøde 

(papirgeneralforsamling, læs følgeskrivelse) 
 

Tid: 
Onsdag den 31. marts kl 18.30 

(sidste frist for aflevering af stemmeseddel) 
 
 
Foreløbig dagsorden: 
 

1. Protokol og beretning 
2. Regnskabsaflæggelse 
3. Indkomne forslag  
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 
5. Valg efter vedtægter §16 og §19 
6. Eventuelt 

 
Dette er FØRSTE indkaldelse.  
 

1. Forslag fra andelshavere, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
udarbejdes skriftligt og skal være formanden i hænde senest fire (4) uger før 
generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 3. marts 2021 

2. Ønsker du at opstille til valg efter §16 (til bestyrelsen, formand, 
bestyrelsesmedlem, suppleant) eller §19 (revisor, revisorsuppleant) eller 
ønsker du at opfordre andre birkevængere til at opstille, skal opstillingen/ 
opfordringen ske  skriftligt og være formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 10. marts 2021 

3. Bestyrelsen har peget på Hanne Rosenvold 120 og Jørgen Carlslund 113 til, 
som dirigenter for generalforsamlingen at sikre at rammerne og afholdelse af 
denne, er i overensstemmelse med vore vedtægter coronasituationen taget i 
betragtning. Har du andre forslag til dirigenter skal disse være bestyrelsen i 
hænde senest mandag den 22. februar 2021. 
 

Send til: bestyrelsen@birkevang.dk eller dorte.halling@gmail.com.  
 
Forslag kan også afleveres i postkasse Hf. Birkevang 17. 
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Følgende er på valg for en periode af to år: 
Formand: Dorte nr. 17 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Veronika nr. 103, Steffen nr. 50, John nr. 78 
 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for en periode af ét år: 
Michael nr. 122, Beth nr. 2 
 
Suppleanter: 
1. suppleant for en etårig periode 
2.suppleant for en toårig periode 
 
På valg til revisor er: 
Bjarne nr. 56 
 
På valg til revisorsuppleant er: 
Tove nr. 124 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Endelig dagsorden, indeholdende de forslag dirigenterne finder egnet til afstemning 
på papirgeneralforsamling samt stemmeseddel til valg efter vedtægternes § 16 
(bestyrelse og suppleant til bestyrelsen) og §19 (revisor og revisorsuppleant)  
udsendes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 17. 
marts 2021. 
  
 
Læs følgeskrivelsen på næste side. 
 
 
Dorte Halling/Birkevang 17 
Tlf. 38 80 28 40 mail: bestyrelsen@birkevang.dk eller dorte.halling@gmail.com 
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Hf. Birkevang 12. februar 2021 

 
Kære alle birkevængere. 
 
Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamling i 1. kvartal 2021, som vore 
vedtægter foreskriver.  De vigtigste årsager hertil er, at sikre at der afholdes valg til 
bestyrelsen så denne bliver funktionsdygtig og at få godkendt regnskab 2020 og budget 
2021 af hensyn til de af vore medlemmer der ønsker at optage realkreditlån. 
 
På grund af det gældende forsamlingsforbud har bestyrelsen i samråd med vores advokat 
Bjørn Nielsen, besluttet at afholde generalforsamlingen uden fremmøde (papir 
generalforsamling), med sidste frist for aflevering af stemmeseddel 31. marts 2021 kl. 
18.30 (de øvrige afleveringsmuligheder, tid og sted vil fremgå af endelig dagsorden).  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke er alternative mødeformer der passer sig til, at 
alle andelshavere sikres deltagelse i generalforsamlingen. 
 
Ifølge vedtægterne er formand og tre bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år (altså i år) 
samt tre bestyrelsesmedlemmer i lige år. Da vi i 2020 ikke afholdt valg til bestyrelsen, er 
næsten samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg i 2021 (Søren nr.182 er ikke på valg, da 
han sidste år indtrådte i bestyrelsen for en toårig periode).  
 
Bestyrelsen har i Første Indkald peget på to dirigenter, Hanne og Jørgen, som på 
allerbedste vis har guidet os trygt gennem mange generalforsamlinger. Har du andre 
forslag fremgår fristen for forslag af Første Indkald. 
 
Det bliver efter Første Indkald dirigenternes opgave, at varetage det videre forløb af 
generalforsamlingen. Det vil sige at dirigenterne ud over de sædvanlige opgaver, også skal 
vurdere om indkomne forslag egner sig til afstemning uden debat (papirgeneralforsamling) 
eller om forslagene skal udsættes til førstkommende generalforsamling med fremmøde. 
Det bliver ligeledes dirigenternes opgave at udforme stemmesedler, både mht. indkomne 
forslag og opstilling til valg samt efterfølgende gøre resultatet op og mangfoldiggøre det. 
 
Ovenstående procedure er for at sikre at generalforsamlingen lever op til de standarder 
der er for afholdelse, nemlig at dirigenterne bl.a. afgør alle spørgsmål vedrørende sagers 
behandling, stemmeafgivning, lovlighed og beslutningsdygtighed (§14 i vedtægterne) 
 
Det er (også) ud fra et bestyrelsesperspektiv meget beklageligt at vi ikke har mulighed for 
at mødes og drøfte anliggender af betydning for Hf. Birkevang.  Det er dog bestyrelsens 
store håb at vi i 2021 kan afholde generalforsamling med fremmøde og vil indkalde så 
snart det er muligt. 
 
De bedste hilsner og med ønske om at foråret bringer mulighed for mere udeliv i Birkevang, 
så vi også kan lære alle vore nyindflyttere, børn som voksne, at kende.  
 
Bestyrelsen, februar 2021 


