
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
i 

Andelsforeningen Askø Købmandshandel 
Fredag d. 31. oktober 2014 

Kl. 19:00-19:30 i beboerhuset / Askø skole 
 
Med henvisning til generalforsamlingens indstilling pr 26 april 2014, skal den ekstraordinære generalforsamling alene 
mødes for at godkende nedenstående ændringer i vedtægterne. 
 
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at generalforsamlingen den 26. april 2014, godkendte disse ændringer 
men jf. vores vedtægter skal ændringerne godkendes på en ekstraordinær generalforsamling: 
 
Punkt 1) Paragraf 10 – ændres fra: 
 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer eller 20 

andelshavere skriftligt begærer ønske herom. Indkaldelsen sker skriftligt eller mail. 
TIL: 
 

§10 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer eller 20 andelshavere 

skriftligt begærer ønske herom. Indkaldelsen sker skriftligt pr. brev eller på e-mail af bestyrelsens sekretær. 
 
 

Punkt 2) Paragraf 11 – ændres fra: 
 

§11 Ændring af vedtægter. 
Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Er det fornødne antal 

stemmer ikke til stede indkaldes til en efter vedtægternes § 11 ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan 
vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

 
TIL: 
 

§11 
Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Er det fornødne antal 

stemmer ikke til stede indkaldes til en efter vedtægternes § 11 ekstraordinær generalforsamling 
hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 

 
 

Punkt 3) Paragraf 12 – ændres fra: 
 

§ 12 Ophør. 
Eventuelle likvide midler vil ved ophør tilfalde den enkelte andelshaver forholdsmæssigt. Hvis udlodningen er 

under 5 % (50 kr. pr. andel) tilfalder midlerne Butiksforeningen. 
Midler ud over andelspålydende tilfalder Butiksforeningen. Til opløsning af foreningen kræves, at beslutningen herom 

vedtages med kvalificeret flertal jfr. § 11. 
 
TIL: 
 

§12 
Beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue og til hvilken forening og eller velgørende sag 

til gavn for Askø-Lilleø den skal gå til, træffes i forbindelse med ophør af andelsforeningen Askø Købmandshandel. 
 
 
…………….. 
 
Bestyrelsen håber at så mange som muligt af andelshaverne vil møde op til denne afstemning, så vi én gang for alle 
kan få disse vedtægter godkendt. 
 
Vel mødt. 
 

Venlig hilsen bestyrelsen for AAK. 


