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Referat af ekstraordinær generalforsamling 

i 
A/B Haraldsted 

 
 
Søndag den 10.07.2016 kl. 17.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Haraldsted 
i gården udfor ejendomskontoret, Haraldsgade 35. 
 
Mødet havde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Endelig stillingtagen til forslag om korttidsfremleje, der blev foreløbigt vedtaget på 

foreningens ordinære generalforsamling, der afholdtes den 18.05.2016. 
 
Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM): 
Haraldsgade 21, 2.tv. (FM), 2. th., 3.tv. 
Haraldsgade 23, st.th., 3. tv. (FM) 
Haraldsgade 25, 2.th. 
Haraldsgade 29, 2.th. 
Haraldsgade 31, 2.th., 3. tv. 
Haraldsgade 35, 1.tv., 1.th., 3. th. 

Haraldsgade 39, 3.tv. (FM) 
Haraldsgade 41, st. 
Haraldsgade 43, 3.tv. 
Haraldsgade 47, 1.tv., 4.tv. (FM) 
Haraldsgade 49, st., 3.tv., 4.tv. (FM), 4.th. 

I alt var 21 andelshavere repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. 
 
1. Valg af referent og dirigent  
Formanden Bjørn Amdi Sloth bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen, 
og foreslog sig selv som dirigent og næstformand Anna Eistrup som referent, hvilket 
generalforsamlingen tilsluttede sig. 
Bjørn Amdi Sloth konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved 
omdelte indkaldelse af 24.06.2016 jævnfør vedtægtens § 24.1. 
 
2. Endelig stillingstagen til forslag om korttidsfremleje, som diskuteret på OGF 2016 
Da ingen ytrede ønske om en gennemgang om forslaget, der var omdelt sammen med 
indkaldelsen, gik generalforsamlingen til afstemning. 
Forslaget til ændring af foreningens vedtægter blev herefter vedtaget med 15 stemmer for (3 
FM) og 6 stemmer imod (2 FM), da mere end 2/3 af de fremmødte stemte for forslaget. 
 
 
Der blev i forbindelse med generalforsamlingen spurgt til, hvad bestyrelsen havde tænkt sig 
at gøre med de andelshavere, der allerede forud for denne vedtagelse af muligheden for 
korttidsfremleje, har benyttet sig af tjenester som Airbnb i strid med foreningens gældende 
vedtægter. 
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der, hvor man mener at kunne godtgøre, at der har 
fundet brud sted, naturligvis vil blive sanktioneret. Bestyrelsen drøfter dette endeligt på 
bestyrelsesmødet i august 2016. 
 
Herefter hævedes generalforsamlingen. 
 
 
Som dirigent: Formand Bjørn Amdi Sloth 


