
Christianshavn, den 22. november 2021 

Indkaldelse til generalforsamling i Gårdlavet Aladdin 

Dato: tirsdag den 14. december 2021 kl. 16.00 

Sted: Ejendomskontoret Aladdin – Burmeistergade 3. 

Tilmelding til generalforsamlingen: Kan ske til ejendomskontoret Aladdin på mail post@ejerforeningen.net 

eller ved personlig henvendelse til ejendomskontoret.  

Stemmeberettigede medlemmer er: Dorte Jepsen (Brandes Minde) – Thomas Trier (Aladdin) – Jan 

Andersen, formand (Aladdin) – medlemmerne udgør bestyrelsen i Gårdlavet Aladdin. 

Generalforsamlingen skal indkaldes med 3 ugers varsel. 

På grund af forskellige Corona forsinkelser, har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen 

indenfor tidsfristen, som er udgangen af maj måned.  

Generalforsamlingen omfatter følgende matr. Nr. 454, 455, 456, 457, 458, 459,460, 461, 462, 463, 464, 

465, 466, 467, 468, 469, og 470 Christianshavns Kvarter, København, beliggende Burmeistergade 1C – 27, 

Brobergsgade 7 – 11, Andreas Bjørns Gade 2 – 28 og Bodenhoffs Plads 8-10. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse til godkendelse af budget og regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen og eller medlemmer – se bilag 4 

5. Valg af medlemmer og suppleanter (kun medlemmer af bestyrelserne i Brandes Minde og E/F 

Aladdin kan vælges) Der skal være 3 bestyrelsesmedlemmer og der kan vælges 2 suppleanter. Alle 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021. To medlemmer skal vælges for en 2-årig periode og et 

medlem skal vælges for en 1-årig periode. Eventuelle suppleanter vælges for en 1-årig periode. 

6. Eventuelt. 

Dokumenter til generalforsamlingen kan hentes på ejerforeningen Aladdins hjemmeside 

<ejerforeningen.net> eller ved personlig henvendelse på Ejendomskontoret – dokumenterne vil være 

tilgængelige fra den 23. november 2021. 

Forslag til bestyrelsen/generalforsamlingen kan sendes til post@ejerforeningen.net senest den 30. 

november kl. 12.00. 

Spørgsmål kan sendes til samme mailadresse. 

Referatet vil blive lagt på ejerforeningens hjemmeside <ejerforeningen.net> senest 4. uger efter 

generalforsamlingen. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen Gårdlavet Aladdin 
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