
































 
 

 
 

Allonge til vedtægter for 
 

A/B Parkalleen 
 
 

Til vedtægternes § 9, tilføjes som stk. 4: 

”Der bliver hvert år afholdt mindst tre fælles arbejdsdage i AB Parkalléen. Disse afholdes af 
bestyrelsen eller af et udvalg på bestyrelsens vegne. Det er obligatorisk at deltage i minimum én 
arbejdsdag pr. år, pr. andelshaver. Deltager en andelshaver ikke i arbejdsdagene i det pågældende 
år, opkræves der et gebyr på kr. 500,- efter sidste arbejdsdag. Gebyret bliver trukket over 
boligafgiften og opkræves af administrator.  
 
Datoer for alle årets arbejdsdage annonceres inden udgangen af februar det pågældende år. 
Datoerne ligger typisk i weekenderne, og vil veksle mellem lørdage og søndage.  
 
Arbejdsopgaverne på arbejdsdagene er primært vedligeholdelse og forbedringer af foreningens 
aktiver. Bestyrelsen kan give dispensation for deltagelse i arbejdsdage, samt give et givet udvalg 
bemyndigelse til at kunne give dispensation for deltagelse i arbejdsdagene. Der vil blive taget 
hensyn til ældre i andelsforeningen, som opfordres til at bidrage med opvartning af deltagerne på 
arbejdsdagen”. 
 
Dispensation: 

• Der vil blive taget hensyn til beboere med f.eks. længerevarende sygdom eller som på 
anden måde ikke kan deltage fysisk. 

• Der tages hensyn til andelshavere, der har udlejet deres andel i en længere periode pga. 
udlandsophold eller lignende 

• Der vil blive taget hensyn i ældre i andelsforeningen (som f.eks. vil kunne få tildelt mindre 
fysiske opgaver eller hjælpe med forplejning på selve dagen). 

• Bestyrelsen kan yderligere give dispensation til andelshavere, der har søgt om dispensation 
grundet andre saglige årsager til ikke at kunne deltage i én arbejdsdag i løbet af året. 

 
Enhver andelshaver er selv forpligtet til at tage kontakt til bestyrelsen eller det givet udvalg, hvis 
andelshaveren ønsker at søge dispensation. 
 
Således vedtaget med kvalificeret flertal på ordinær generalforsamling den 27. januar 2014 og 
ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2014. 
 
 
København, den 
 
Som dirigent     Som bestyrelse: 





 
 

 
 
 

Allonge til vedtægter for 
 

A/B Parkalleen 
 
 
 
 
 

Til vedtægternes § 11, tilføjes som nyt stk. 3: 

”Vandrør og afløb skal være tilgængelige dvs. ingen permanente rørkasser, skabe og sokler mv., 
der omslutter vandrør og afløb og som gør det umuligt at komme til løbende at tjekke for 
utætheder mv.”  

 
 
 
 
 

 
 

 
Således vedtaget med kvalificeret flertal på ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2019 
og ordinær generalforsamling den 3. december 2019. 
 
 
 
København, den 
 
Som dirigent     Som bestyrelse: 


