Til andelsboligforeningen

København, den 29. oktober 2010

Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde
ABF’s hovedbestyrelse har hermed fornøjelsen af at indkalde til ekstraordinært landsmøde:
Lørdag den 27. november 2010 kl.13.30
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25 i Middelfart
for behandling af nedenstående forslag 2a – 2e om ændring af ABF’s vedtægter. Forslagene blev kun
foreløbigt vedtaget på det ordinære landsmøde den 9. oktober 2010, da under halvdelen af ABF’s medlemmer var repræsenteret på mødet.
På det ordinære landsmøde blev mere end ¾ af de repræsenterede stemmer afgivet for forslagene 2a
– 2e, hvilket betyder, at de er vedtaget foreløbigt, jf. vedtægternes § 11, stk. 3. På det ekstraordinære
landsmøde den 27. november 2010 vil forslagene derfor kunne vedtages endeligt, såfremt ¾ af de repræsenterede stemmer afgives for forslagene.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Forslag om ændring af ABF’s vedtægter:
a. Forslag i relation til ABF’s landsmøde
b. Forslag om urafstemning
c. Forslag i relation til kredsgeneralforsamlinger
d. Forslag som følge af ændringer i kommunikationsformer m.v.
e. Forslag med henblik på præciseringer og opdateringer
Der kan ikke stilles ændringsforslag, da det ekstraordinære landsmøde udelukkende har til formål at
forkaste eller tilslutte sig de beslutninger, som blev truffet vedrørende vedtægtsændringerne på det ordinære landsmøde den 9. oktober 2010.
Forslagene er udsendt med indkaldelsen til det ordinære landsmøde og sendes derfor ikke igen, men
kan rekvireres hos sekretariatet eller downloades fra ABF’s hjemmeside.

Adgang og indskrivning
Alle ABF’s medlemsforeninger har adgang til landsmødet. Hver forening kan - uanset antallet af andelshavere i foreningen - lade sig repræsentere af 2 personer. Der gives 1 stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere. Foreninger med mere end 2 stemmer kan lade sig repræsentere med deltagere svarende til
det antal stemmer, som foreningen har.
Indskrivning starter kl. 13.00, hvor deltagerne får udleveret stemmekort og stemmeseddel mod aflevering af bekræftelsen, som sekretariatet fremsender til foreningen ca. 1 uge, før landsmødet afholdes.
Tilmelding
Tilmelding skal ske skriftligt ved at udfylde tilmeldings-/fuldmagtsblanketten afsnit A.
Der ydes ikke rejsegodtgørelse ved deltagelse i det ekstraordinære landsmøde.
Fuldmagt
Hvis en medlemsforening er forhindret i at møde frem på landsmødet, kan der i stedet gives fuldmagt til
en anden medlemsforening eller til ABF’s forretningsudvalg. Udfyld da venligst afsnit B eller C.
Ønsker foreningen at benytte muligheden for at afgive fuldmagt, udfyldes felterne nederst på tilmeldings-/fuldmagtsblanketten. Hver fremmødt forening kan højst afgive 10 stemmer ved fuldmagt.
Frist for tilmelding
Tilmeldings-/fuldmagtsblanketten skal være modtaget i ABF’s sekretariat senest lørdag den 13. november 2010.
Med venlig hilsen

Hans Erik Lund
Landsformand

