
      23/8-2019 

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling onsdag 04.09.19 kl. 19:00 i HF 

Samvirke – i Fælleshuset jf. vedtægterne §9 

Baggrund og begrundelse for Bestyrelsens indkaldelse: 

HF Samvirke skal senest 1 november 2019, sende et for-projekt ang. HF Samvirkes fremtidige håndtering af 

spildevand til Gladsaxe Kommune. Dernæst skal Gladsaxe Kommune godkende planerne (for-projektet). 

Når det er sket kan vi gå videre i processen omkring spildevand. 

Senest 1 juni 2023 skal HF Samvirke kunne dokumentere overfor Gladsaxe kommune, at spildevand ikke 

udledes eller nedsives på de lejede arealer udover til enten kloak eller samletank.  HF Samvirke kan først 

komme videre i processen, når vi har truffet beslutning om, hvorvidt vi som forening ønsker en kloak- eller 

samletanksløsning. Derfor indkaldes der til ekstraordinære Generalforsamling for at denne beslutning kan 

blive truffet.  

Dagsorden: 

0. Velkommen   

1. Valg af dirigent 

1. Valg af referent 

2. Valg af stemmetællere (4) 

3. Afstemning, vedtægtsændring:  

Vedtægternes § 4:  

” Hæftelse 

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid 

fremgår af foreningens regnskab” 

Ændres til: 

§ 4 Hæftelse 

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid 

fremgår af foreningens regnskab - dog i indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal, 

således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor 

medlemmerne 

4. Afstemning:  

a. Generalforsamlingen beslutter at MOE a/s udarbejder for-projekt til Gladsaxe kommune 

omhandlende en kloak løsning for HF Samvirke 

b. Generalforsamlingen beslutter at MOE a/s udarbejder for-projekt til Gladsaxe kommune 

omhandlende en tank løsning for HF Samvirke  

5. Afstemning: 

Bestyrelsen bemyndiges til at indgå i samarbejde med Arbejdernes Landbank med henblik på 

finansiering af spildevandsprojekt med et maksimum beløb svarende til kr. 17.219.361 såfremt 

Generalforsamlingen vedtager pkt. 4a, og kr. 14.770.612 såfremt Generalforsamlingen vedtager 

pkt. 4 b.  Der henvises til rapport fra MOE samt orienteringsmøde af 20.08.19 i Huset i HF Samvirke. 

6. Afstemning: 

Bestyrelsen bemyndiges til at indgå kontraktligt samarbejde med Rådgivende Ingeniør firma MOE 

mhp byggestyring, råd- og vejledning under projektprocessen omkring spildevandshåndtering 

Der henvises til rapport fra MOE samt orienteringsmøde af 20.08.19 i Huset i HF Samvirke 



7. Afstemning: 

Bestyrelsen bemyndiges til at indgå kontraktligt samarbejde med entreprenører efter udbud, 

såfremt den tilbudte faglige indsats ikke afviger væsentligt fra det økonomiske overslag udarbejdet 

af MOE. MOE bistår med valg af entreprenør. 

Der henvises til rapport fra MOE samt orienteringsmøde af 20.08.19 i Huset i HF Samvirke 

 

Med venlig hilsen  

BESTYRELSEN 


