
HUPFELD OG HOVE ADVOKATAKTIESELSKAB NIELS HUPFELD NH@HPLAW.DK MØDERET FOR HØJESTERET 
EJENDOMSADMINISTRATIONEN MORTEN HOVE  MH@HPLAW.DK MØDERET FOR HØJESTERET 
VIEMOSEVEJ 62,  2610 RØDOVRE   
TLF. NR. 35 27 80 20     
TELEFONISK HENVENDELSE MELLEM KL. 10.00–12.00 CVR NR. 30809289 WWW.HPLAW.DK 

 

F U L D M A G T 
 

Ekstraordinær generalforsamling 30. september 2021 
 i Andelsboligforeningen Solbjerg 

 
Andelshaver Fulde navn:  ________________________________ 
  
 Adresse:  ________________________________ 
 
 
giver herved Fulde navn:  ________________________________ 
  
 Adresse:  ________________________________ 
 
fuldmagt til at repræsentere mig på den ekstraordinære generalforsamling i Andelsboligforeningen Solbjerg, 
der ifølge indkaldelse afholdes torsdag den 30. september 2021, kl. 19.00., og erklærer samtidig, at personen 
er: 
 
(sæt kryds) 
 
_________ min ægtefælle 
 
_________ myndigt medlem af min husstand 
 
_________ en anden andelshaver i Andelsboligforeningen Solbjerg 
 
_________ en person der beboer andelsboligen i forbindelse med forældrekøb 
 
Vær opmærksom på, at hver andelshaver kun kan repræsentere max 3 andre andelshaver ved fuldmagt, se 
regler for deltagelse, afstemning og fuldmagter, jvf. foreningens vedtægter på bagsiden. 
 
 
 
Fuldmagtgivers underskrift:______________________________ 
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Generalforsamling 

 
Andelsboligforeningen Solbjergs regler for deltagelse, afstemning og fuldmagter, jvf. 
foreningens vedtægter 
 
Adgang m.v. 
Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har  
 

• enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller myndige husstandsmedlemmer  
• personer der beboerboligen i forbindelse med forældrekøb dog kun med fuldmagt fra andelshaver.  

 De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der ikke kan tage ordet 
eller stille forslag.  
Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og 
tage ordet på generalforsamlingen.  
 
Fuldmagt 
En andelshaver kan kun give fuldmagt til  
 

• sin ægtefælle,  
• et myndigt husstandsmedlem,  
• en anden andelshaver  
• eller til en person der bebor andelsboligen i forbindelse med forældrekøb.  

Hver andel giver én stemme.  
En andelshaver kan dog kun afgive max. 3 stemmer i henhold til fuldmagt 
 
Registrering i døren 
Bestyrelsen kontrollerer at adgangskriterierne er overholdt, udleverer en stemmeseddel (husk max. 3 stemmer 
i henhold til fuldmagt) samt noterer om det er personligt fremmøde eller det er via fuldmagt.  
 
Det samlede tal oplyses til generalforsamlingens sekretær, 
Kontrolarket skal som minimum indeholde  

• Adressen  
• Andelshavers navn/navne 
• Om der evt. er almindeligt fremleje 
• Om der er fremleje vis forældrekøb. 


