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2. juni 2021 

 

Indkaldelse til delegeretmøde 2021 
 

Kære medlem  

 

Hermed indkaldes til delegeretmøde i Ejerlejlighedernes Landsforening som afholdes 

 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 16.00  

 

hos sekretariatet, EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1. sal, 1606 København V med 

vedlagte program og dagsorden. 

Vær opmærksom på, at der skal fremsendes en tilmeldelse med oplysning om deltagernes navne, 

jf. vedtægternes § 6. Tilmeldelsen bedes fremsendt pr. e-mail til medlems- og 

marketingskonsulent Dea Skovshoved på des@ejd.dk alternativt pr. post til sekretariatet, jf. 

adressen i bunden. Befuldmægtigede bedes medbringe en skriftlig og undertegnet fuldmagt. 

Budget for 2021/2022 og Årsrapport 2020 kan findes på hjemmesiden www.ejl.dk senest en uge 

før delegeretmødet. Dokumenterne kan evt. også afhentes i kopi på sekretariatets kontor efter 

nærmere aftale. Budget og årsrapport udleveres også i kopi til delegeretmødet. 

 

Venlig hilsen 

 

Ejerlejlighedernes Landsforening 

Sekretariatet 

http://www.ejl.dk/
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Delegeretmøde 2021 

Ejerlejlighedernes Landsforening 

16. juni 2021 

Program 

 

16.00 Registrering og velkomst 

16.15 Med overskriften ”hvem skal nu betale..” vil professor, landsdommer 

Claus Rohde holde et lille indlæg om ejerforeningen og ejers 

forpligtelser i forhold til vedligeholdelse/reparation af installationer 

m.v. 

16.45 Fast dagsorden i henhold til vedtægternes § 7: 

 

a. Formandens beretning v/ formand Peter Lautrup. 

b. Regnskab. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

c. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

d. Behandling af indkomne forslag: 

a. Vedtægtsændring vedr. udmeldelsesvarsel i § 5 (Bilag vedlagt) 

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Bilag vedlagt) 

f. Valg af revisor: EY 

g. Eventuelt.  
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Bilag til dagsordenens pkt. d  

Behandling af indkomne forslag 

 

Vedtægtsændring vedr. udmeldelsesvarsel i § 5 

 

Nuværende § 5 

”Udmeldelse af Landsforeningen sker med et halvt år til den 1. januar.” 

 

Forslag til ny § 5:  

”Udmeldelse af Landsforeningen kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er 

gået 5 måneder efter indmeldelse.”  
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Bilag til dagsordenens pkt. e  

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 

Direktør Søren Lisberg (modtager genvalg) 

Civiløkonom Peer Bo Pedersen (modtager genvalg) 

Statsaut. revisor Torben Vonsild (modtager genvalg) 

Jurist Susanne Rendtorff (modtager genvalg) 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (på valg i 2022) 

 

Direktør Peter Lautrup, formand  

Landsdommer Claus Rohde  

Advokat Jens Anker Hansen  

 

 

 


