
  
Indkaldelse til ordinær Online Generalforsamling d. 26 november 2020 
Vi skulle have afholdt generalforsamling her i foråret, men så kom Covid-19. Da 
forsamlingsforbuddet ikke ser ud til at blive løftet foreløbigt, har vi valgt at holde 
generalforsamlingen online. For at det går ordentlig for sig afholder vi 
generalforsamlingen hos Andelsgaardes Advokat Kim Meurs-Gerken i advokathuset 
Koch/Christiansen, der har afholdt flere store generalforsamlinger online. 
  
Det er lidt mere omstændigt at holde generalforsamling online, så I må meget gerne 
forberede jer på at ”tjekke ind” online i rigtig god tid – gerne 2 timer for selve 
generalforsamlingen begynder. Vi sender jer et link et par dage i forvejen.  
 
Generalforsamlingen afholdes d. 26 november klokken 19, men tjek allerede ind fra 
klokken 17:00. Vi regner med at generalforsamlingen afsluttes senest klokken 22:00. 
  
I finder årsrapport, årsberetningen mv. på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under ”om 
Andelsgaarde” klik videre til ”dokumenter”. Disse årsrapporter er naturligvis forældede, 
grundet Covid-19, og løber kun frem til 31/12.2019. Vi vil derfor give en gennemgang af 
Andelsgaardes aktuelle økonomi, og hvad der er sket i løbet af året, og mest vigtigt, hvilke 
nye gårde vi ser på lige nu! 
  
Vi sender link og brugsanvisning et par dage i forvejen! 
  
Indskrivning 
17:00: Indskrivning online. Link sendes ud et par dage i forvejen. 
  
Velkomst og orientering 
19:00: Velkomst og introduktion 
19:15: Præsentation af nyt hovedhus og fælleshus på Lejrbjerggård under en klimaskærm  
19:30: Organisering af Andelsgaarde 
19:45: Ordinær Generalforsamling 
  
Dagsorden for ordinær Generalforsamling 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv. 
7. Diskussion af indkomne forslag 



8. Eventuelt 
  
Bestyrelsen indstiller 3 mindre vedtægtsændringer til punkt 7 i dagsordnen. Dem finder du 
på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under ”om Andelsgaarde” klik videre til 
”dokumenter”. 
	


