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INDKALDELSE
Herved indkaldes til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F Duevej 42-60 mfl.
mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00

 OBS - sted: CIRKEL-ORDENEN, Palæet - Falkoner Alle 96 - OBS
vi henstiller til der kun møder 1 person fra hver lejlighed grundet Coronarestriktioner

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse 
4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse 
5) Forslag:  

6) Forelæggelse af budget til godkendelse
7) Valg af formand til bestyrelsen for 1 år.

8) Valg af  2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er; Hanne Rosenqvist og Anders Petri 
Petersen (Anders genopstiller ikke). Bestyrelsen består derudover af Anne Frøkjær og Mathias 
Hyldgaard Andersen, som begge er på valg i 2022. 

9) Valg af suppleanter til bestyrelsen - ingen af de nuværende suppleanter genopstiller.

10) Valg af revisor
11) Eventuelt

Materialet til generalforsamlingen er/bliver tilgængeligt på www.duevej.dk samt på 
https://duevej.probo.dk/arkiv - kode: HUS065  - mappen: generalforsamling - 2021. 

Vigtig information om persondata: Når du deltager i en generalforsamling, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af
materialet forud for og referatet af mødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til bestyrelsen, hvis du har fremsat et
forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, eller hvis du kommenterer et fremsat forslag. Dokumenterne 
vedrørende generalforsamlinger kan ikke slettes eller anonymiseres.

Nye medlemmer som bliver valgt til bestyrelsen, vil efterfølgende blive anmodet om legitimering, under henvisning til lov om 
hvidvask.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Johnny C. Rieck
Vicedirektør, administrationschef 
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