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Digital kommunikation 
 
Her kan du læse lidt information om digital kommunikation i Andelsboligforeningen 
Solbjerg. 
 
DIGITAL KOMMUNIKATION fra vedtægterne. 
8.1. Foreningen (bestyrelsen eller administrator) kan fremsende dokumenter, herunder 
bl.a. meddelelser, indkaldelser til generalforsamling, forslag og opkrævninger digitalt til 
andelshaverne. Foreningen kan i korrespondancen med andelshaverne henvise til at 
eventuelle bilag er gjort tilgængelige på fx foreningens hjemmeside eller anden digital 
form, og bilagene vil hermed være betragtet som fremsendt/udleveret til andelshaverne.  
 
28.2. En andelshaver er forpligtet til at sørge for, at foreningen til enhver tid har 
andelshavers gældende e-mailadresse.  
 
28.3. Hvis en andelshaver ikke ønsker at modtage korrespondance digitalt, skal 
andelshaver give foreningen skriftlig besked. Foreningen er i så fald forpligtet til at 
fremsende det i stk. 1 nævnte materiale og anden øvrig kommunikation ved at lægge det i 
andelshavers postkasse.  
 
28.4. Påkravs-, påbuds- og eksklusionsskrivelser skal altid sendes med almindeligt 
brev til andelshaverne i henhold til lovgivning herom. 
 
 
 

Som vi aftalte så omdeler / sender vi:  
 
 

Generalforsamlings indkaldelse inkl. fuldmagt: 
Omdeles til alle i deres postkasser  
Information til andelshavere der har tilmeldt sig i ProBo. 
Udleveres på ejendomskontoret i kontortiden  
Indkaldelsen kan hentes/læses på vores hjemmeside og på ProBo. 
 
 
Årsregnskab: 
Information til andelshavere der har tilmeldt sig i ProBo. 
Udleveres på ejendomskontoret i kontortiden  
Årsregnskabet kan hentes/læses på vores hjemmeside og på ProBo. 
 
 
Referat af generalforsamlingen: 
Opslag i opgangene og porten vedr. referatet er nu tilgængeligt.  
Information til andelshavere der har tilmeldt sig i ProBo. 
Udleveres på ejendomskontoret i kontortiden  
Referat kan hentes/læses på vores hjemmeside og på ProBo. 
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Solbjerg nyt. 
Solbjerg nyt omdeles til alle i deres postkasser  
Information til andelshavere der har tilmeldt sig i ProBo. 
Udleveres på ejendomskontoret i kontortiden  
Solbjerg nyt kan hentes/læses på vores hjemmeside og på ProBo. 
 
 
Diverse info: 
Opslag i opgangene og porten   
Information til andelshavere der har tilmeldt sig i ProBo. 
Udleveres på ejendomskontoret i kontortiden  
Diverse info kan hentes/læses på vores hjemmeside og på ProBo. 
 
Diverse info er eks ”Vi lukke for varmen” – ”Vi åbner for varmen” m.m. 
 
 
Varslede projekter: 
Information omdeles til de berørte i deres postkasser 
Opslag i opgangene og porten 
Information til andelshavere der har tilmeldt sig i ProBo. 
Udleveres på ejendomskontoret i kontortiden  
Diverse info kan hentes/læses på vores hjemmeside og på ProBo.  
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