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Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade 
 
 
 

Hermed indkaldes til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2009.  
 

Generalforsamlingen afholdes: 
 

Mandag den 16. marts 2009 kl. 19.30 (præcis) 
i 

Esajas Kirkens kryptlokale, Malmøgade 14, 2100 København Ø 
 

I år har vi bedt Metroselskabet om at fortælle os om, hvordan den varslede tunnelarbejdsplads i 
Sortedamssøen kommer til at tage sig ud, og hvad den i anlægsperioden vil medføre af støj, 
rystelser, trafik mm. for Kartoffelrækkerne. Et indlæg vil blive holdt af Lotte Andkjær fra 
firmaet COWI/LE34, der er rådgiver for Metroselskabet. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
mandag den 23. februar 2009.  
 
Forslag til dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til behandling på generalforsamlingen samt 
regnskab og budget er vedhæftet denne indkaldelse. 
 
Referatet fra sidste års generalforsamling er runddelt for længe siden, og kan i øvrigt findes på 
http://kartoffelraekkerne.dk/husejerforeningen/gf-ref-10-03-2008.pdf 
 
Husk at notere aftenen i kalenderen med det samme - og på gensyn den 16. marts! 

 
København den 6. februar 2009  

 
  

Thomas Krag, formand 
 

 
Formanden bor i Wilhelm Marstrands 
Gade 11 og kan desuden kontaktes pr. 
telefon 35 42 86 24 og pr. 
 email tk@thomaskrag.com. 

Aktiviteter i foreningens regi kan i øvrigt studeres på 
www.kartoffelraekkerne.dk, bestyrelsesarbejdet specielt (vedtægter, 
referater mv.) på www.kartoffelraekkerne.dk > Husejerforeninger > 
Husejerforeningen v. Ø. Farimagsgade. 

 

 
Adgangskort til generalforsamlingen den 16. marts 2009 i Esajaskirkens kryptlokale 
Der udleveres et sæt stemmesedler pr. hus – uanset antal ejere og medejere. 
 
Ejendommens adresse:________________________________________________ (udfyldes af ejer) 
 
Navn på husejer/ejere:_________________________________________________(udfyldes af ejer) 
 
Såfremt ejeren lader sig repræsentere ved en anden person, skal nedenstående fuldmagt udfyldes 
 
FULDMAGT: 
 
Der gives fuldmagt til:______________________________________ 
 
Ejerens underskrift:________________________________________ 
 
Ordinær generalforsamling 2009 
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      Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade, den 6. februar 2009 
 

Bestyrelsens forslag til dagsorden for Husejerforeningens ordinære generalforsamling den 16. 
marts 2009 kl. 19:30. 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Velkomst 

 
4. Den nye ringmetros tunnelarbejdsplads i Sortedamssøen. Lotte Andkjær fra COWI/LE34, 

der er rådgiver for Metroselskabet, fortæller om, hvad konsekvenserne vil blive for 
Kartoffelrækkerne i anlægsperioden. 
 

5. Formandens beretning (herunder om bestyrelsesarbejdet, sager med kommunen, 
gaderenoveringen, gadebelysningen og forslaget til nye vedtægter for foreningen). 
 

6. Kassereren forelægger regnskabet for 2008 (regnskabet er vedhæftet) 
 

7. Vedtægtsændring. Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter for foreningen.  
Såfremt generalforsamlingen grundet for få fremmødte ikke endeligt kan vedtage de nye 
vedtægter, afholdes der en ny generalforsamling mandag den 30. marts 2009 med 
vedtægtsændring som eneste punkt på dagsordenen. (forslaget er vedhæftet - de 
nuværende love kan ses på www.kartoffelraekkerne.dk/husej-love.htm). 
 

8. Indkomne forslag (pt. er ingen indkommet). 
         Forslag skal være formanden i hænde senest den 23.2.2009. 
 
9. Budget 2009. Formanden fremlægger forslaget. (budgetforslaget er vedhæftet) 

 
10. Kontingent for 2009: Der foreslås uændret kontingent på kr. 750 pr. hus, jvf. 

budgetforslaget. 
 
Diverse valg: 
 

11. Formand for 2 år: Kandidat ikke kendt endnu. Thomas Krag genopstiller ikke. 
12. Bestyrelsessuppleant for 2 år: Jens Holm, Skovgaardsgade, genopstiller 

 
13. Gaderepræsentanter: 

Eckersbergsgade, for 2 år: Niels Vrang genopstiller 
Wilhelm Marstrands Gade, for 2 år: Mogens Herman Hansen genopstiller 
Skovgaardsgade for 2 år: Ole Gade Lorenzen genopstiller 
Høyensgade, for 2 år: Torben Dan Pedersen genopstiller 
 

14. Gadesuppleanter: 
Wiedeweltsgade, for 2 år: Kandidat meddeles på generalforsamlingen 
Jens Juels Gade Gade, for 2 år: Kandidat meddeles på generalforsamlingen 
Abildgaardsgade; for 2 år: Kandidat meddeles på generalforsamlingen 
 

15. Voldgiftsmand for 3 år: Kandidat ikke kendt endnu 
16. Revisor for 2 år: Jens Lind, Jens Juels Gade, genopstiller 

 
17. Eventuelt. 

 
 


