Vel mødt til andelsboligmesse og
landsmøde lørdag den 25. oktober 2014
i Odense Congress Center
København, den 25. september 2014
ABF’s hovedbestyrelse

2014

Indkaldelse til
ABF’s LANDSMØDE 2014
Lørdag den 25. oktober kl. 10.30
Indskrivning fra kl 9.00
Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Program

Velkommen
ABF har hermed fornøjelsen af at invitere til ordinært landsmøde i
Odense Congress Center lørdag den 25. oktober 2014.
Landsmødet er en del af et større arrangement, nemlig ABF’s andelsboligmesse Fremtidens Andelsbolig, hvor vi
byder på udstillere, foredrag, lynkurser, paneldebat, interview og meget mere.
Landsmødet starter kl. 10.30 og forventes afsluttet senest kl. 13. Andelsboligmessen åbner kl. 9 og lukker kl. 17.30.

Indskrivning fra kl. 9

Læs om alle aktiviteterne på messe.abf-rep.dk.

Praktiske oplysninger
Indskrivning
Fra kl. 9 er der åbent for indskrivning til det ordinære
landsmøde og adgang til andelsboligmessen.
ABF udleverer adgangskort, stemmemateriale m.m.
mod aflevering af den tilsendte billet. Stemmematerialet udlevereres til foreningens formand/repræsentant
ved indskrivning.
Adgang til landsmødet
Alle ABF’s medlemsforeninger har adgang til landsmødet. Der gives 1 stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere.
Foreningen kan deltage i landsmødet med et antal
personer svarende til foreningens antal stemmer.
Dog kan en forening, der kun har 1 stemme, lade sig
repræsentere af to personer.
Såfremt der er plads i landsmødesalen, er der mulighed for, at flere repræsentanter fra foreningen kan
overvære landsmødet. Dette kan først oplyses på selve
dagen.
Tilmelding
Tilmelding til landsmødet skal ske skriftligt og giver
automatisk adgang til andelsboligmessen. Den vedlagte tilmeldings-/fuldmagtsblanket udfyldes og
sendes til ABF pr. post eller mail.

Blanketten skal være modtaget i ABF’s sekretariat
senest lørdag den 11. oktober 2014.
Når foreningen har tilmeldt sig landsmødet, sender
ABF en bekræftelse med vedhæftet billet, som giver
adgang til både landsmøde og messe.
Husk at medbringe billetten.
Fuldmagt
Hvis en medlemsforening er forhindret i at møde frem
på landsmødet, kan den i stedet give fuldmagt til en
anden medlemsforening, som er personligt repræsenteret på landsmødet. Fuldmagt kan også gives til ABF’s

Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, åbner
landsmødet kl. 10.30

Dagsorden
forretningsudvalg. Vær opmærksom på, at en forening
ikke kan afgive fuldmagt til forretningsudvalget vedrørende personvalg.
Udfyld venligst bagsiden af tilmeldings-/fuldmagtsblanketten, hvis jeres forening ønsker at afgive
fuldmagt. Blanketten skal udfyldes, så det tydeligt
fremgår, hvorledes foreningen ønsker at afgive sin(e)
stemme(r). Hver fremmødt forening kan højst afgive 10
stemmer ved fuldmagt.

Blanketten skal være modtaget i ABF’s sekretariat
senest lørdag den 11. oktober 2014.
Forslag
Fristen for at indgive forslag udløb den 15. juni 2014.
Der er ikke indkommet forslag fra ABF’s medlemsforeninger ved fristens udløb.
Kandidatur ved valg
Enhver andelshaver i en andelsboligforening, som er
medlem af ABF, og som på valgtidspunktet ikke har opsagt sit medlemskab, kan vælges som landsformand,
landsnæstformand, intern revisor eller intern revisorsuppleant.
Kandidatur til formands- og næstformandsposterne
skal være skriftligt anmeldt med underskrift af bestyrelsen fra kandidatens egen forening. Benyt vedlagte
blanket ‘Anmeldelse af kandidat til valg til ABF’s
landsformandskab’.

Anmeldelsesblanketten skal være modtaget i ABF’s
sekretariat senest lørdag den 11. oktober 2014.
Særlige regler ved valg af intern revision
Medlemmer af og suppleanter til ABF’s hovedbestyrelse og kredsbestyrelser kan ikke vælges til intern
revisor eller -suppleant. Der kan ikke vælges flere
repræsentanter fra samme forening til revisorposterne.
Kandidatur til revisionsposterne anmeldes på selve
landsmødet. Der skal altså ikke ske skriftlig indstilling.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning for perioden siden seneste ordinære landsmøde v/ landsformand
Hans Erik Lund
3. Forslag om fastsættelse af kontingent for 2015 - 2019: Forslaget fremsættes af ABF’s
hovedbestyrelse
4. Valg af ABF’s formandskab:
a. Landsformand: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsformand Hans Erik Lund
til genvalg.
b. 2 landsnæstformænd: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsnæstformænd
Kirsten Holm og Erik Hegelund til genvalg.
5. Valg af revision
a. 2 interne revisorer: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende interne revisorer Anne
Jørgensen og Kirsten M. Pedersen til genvalg.
b. 2 interne revisorsuppleanter: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende intern revisorsuppleant Jan Hansen til genvalg. Der skal vælges en suppleant mere.
c. Eksternt revisionsfirma: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende revisionsfirma
GLB REVISION til genvalg.
6. Eventuelt

Punktet ‘Eventuel besvarelse af stillede spørgsmål til ABF’s årsregnskaber’ er udgået af dagsordenen, da der ikke er indkommet spørgsmål eller ønsket orientering om de interne revisorers
revisionsprotokollater (jf. ABF’s vedtægters § 27, stk. 5 og 29, stk. 7).
ABF har udarbejdet en skriftlig beretning, jf. dagsordenens punkt 2, som kan downloades på
ABF’s messesite messe.abf-rep.dk under menupunktet ’Landsmøde’ fra den 3. oktober 2014.
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