
Ejendomsadministration
Aarhus, den  29-04-2021

DAGSORDEN

1 Valg af dirigent og referent

2 Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

3 Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

4 Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår.

5 Indkomne forslag: Der er ikke fremsendt indkomne forslag jf. Vedtægternes §18 sidste afsnit.

a)

6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer: 

Peer Bo Pedersen, formand ikke på valg, modtager genvalg

Irene Larsen, næstformand

Anne Riber Granborg ikke på valg

Jørgen Fogh Hansen ikke på valg

Omann Musa Cleary Ønsker at udtræde. Er dog ikke på valg

Nuværende suppleanter

Klaus Kristian Pedersen

7 Valg af revisor

Nuværende revisor: 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

8 Eventuelt.  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Platanhusene

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i E/F Platanhusene, Frederiksberg C

torsdag den 03-06-2021 KL. 19.00

Generalforsamlingen afholdes: 

hos Bings, Vesterbrogade 149, 1620 København V

Forelæggelse og beslutning om udskiftning af foreningens rørføring. Modtaget ingeniørrapport 

fra MOE A/S om anbefaling til renovering af installationer vedlægges.

Evt. spørgsmål til rapportens indhold sendes til mail@platanhusene.dk senest d. 7. maj. Der er 

kun 1 spørgerrunde, svarene vil kunne ses på opslagstavler og foreligge digitalt på 

www.platanhusene.dk sammen med 2. del af rørprøverne. Til generalforsamlingen vil 

rådgivende ingeniører fra MOE deltage og svarer på spørgsmål samt uddybe tidligere svar.

Generalforsamlingen afholdes med hensyn til gældende COVID-19 regler



Ejendomsadministration

Med venlig hilsen 

Anders Korntoft

Laros A/S, Randersvej 204, 8200 Aarhus N.

Tel: 8730 9740

info@laros.dk

www.laros.dk

Afgivelse af fuldmagt:

Medlemmer, der forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt til 

bestyrelsen eller tredjemand. Afgivelse af stemmefuldmagt kan ske over for bestyrelsen ved at sende en 

skriftlig og dateret fuldmagt pr. e-mail til mail@platanhusene.dk. Fuldmagter skal være bestyrelsen i 

hænde senest dagen før generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme:

Medlemmer kan brevstemme indtil senest dagen før generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme kan 

ske over for selskabet ved at sende en skriftlig og dateret brevstemme pr. e-mail til mail@platanhusene.dk. 

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen ved dagens udløb. Afgivne 

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

mailto:info@laros.dk
http://www.laros.dk/

