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INDKALDELSE 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Lejernes Hus. 
 
Generalforsamlingen afholdes  
 
Onsdag den 29. januar 2020 
Kl. 18.00 
 
Adresse. Norgesvej 12, 1. sal, 4200 Slagelse 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Redegørelse for baggrunden for afholdelse af 

ekstraordinærgeneralforsamlingen. 
3) Afstemning: Generalforsamlingen anmodes om at bekræfte tilslutningen til 

den valgte bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen den 6. januar 
2020.  

 
Bekræfter generalforsamlingen valget, da falder punkt 4 væk.  
 
Opnås ikke tilslutning til den valgte bestyrelse, gennemføres punkt 4. 
 
4) Valg: 

a. Formand for 2 år 
b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 
c. 2 suppleanter 

5) Eventuelt og afslutning 
 
Baggrunden for indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling er, at mere end 25 
% af medlemmerne den 6. januar 2020 fremsatte ønske til bestyrelsen om 
afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor generalforsamlingen bedes 
bekræfte tilslutning til den valgte bestyrelse, der blev valgt på den ekstraordinære 
generalforsamling den 6. januar 2020. 
 
På generalforsamlingen den 6. januar 2020 var der stor tilslutning til bestyrelsens 
arbejde for at få normaliseret forholdene i Lejernes Hus, og medlemmernes ønske 
om indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamlingen er er udtryk for, at 
medlemmerne 1 gang for alle ønsker at slå fast, hvem der er valgt til bestyrelsen, så 
der ikke fortsat kan florere breve og udtalelser fra personer, der udgiver sig for at 
være en del af Lejerens Hus, men som ikke er det. 
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Adgangen til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter 
for tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingent 3 dage før 
afholdelsen af generalforsamlingen. 
 
Der vil være lettere servering under generalforsamlingen, og derfor bedes du 
tilmelde dig generalforsamlingen på mail info@lejerneshus.dk senest den 24. 
januar 2020. 
 
Vi håber at se rigtig mange. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen Lejernes Hus   den 15. januar 2020 
Paul Erik Nielsen, Leif Lentz  
og Thorvald Thorvaldsen. 
  

mailto:info@lejerneshus.dk
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FULDMAGT    
 
 
 
Undertegnede    giver hermed 
 
    lov til at stemme for mig på 
den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 29. 
januar 2020, kl. 18. 
 
 
 
Underskrift             den    /          2020 
 
 
 
 
 
 
Til Beboerrepræsentationer: 
 
FULDMAGT    
 
 
 
Undertegnede    giver hermed 
 
    lov til at stemme for mig på 
den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 29. 
januar 2020, kl. 18., idet min beboerrepræsentation omfatter 
   antal lejemål. 
 
 
 
Underskrift             den    /          2020 
 


