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Den ordinære generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger afholdes  
tirsdag den 8. november 2022 kl. 15.00 på adressen Borgergade 111, Baghuset, 1300 
København K. (Indgang via Gernersgade).  
 
 
Velkomst og valg af dirigent. 
 
Dagsorden er som følger: 
 
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Årsberetningen kan ses på Historiske 

Huses hjemmeside – www.historiskehuse.dk – inden generalforsamlingen) 
 
2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 
 
3. Fremlæggelse af driftsbudget med bestyrelsens forslag til årligt medlemskontingent 

og bestyrelseshonorar: 
A-medlemmer (ejere):  

En privatejet bevaringsværdig ejendom – bestyrelsen foreslår ændret kontingent. 
Medlemskontingent fra 500 kr. til 600 kr.  
Ejer- og andelsforeninger fra 1.000 kr. til 1.100 kr. 

 En erhvervsmæssig bevaringsværdig ejendom – fra 500 kr. til 600 kr.   
 Ejerforeninger og andelsforeninger – fra 1.000 kr. til 1.100 kr.  

Ejere af flere end 5 bevaringsværdige ejendomme betaler uændret kun for de første 5 
ejendomme. 
B-medlemmer (støtte-medlemmer):  

Privatperson – fra 500 kr. til 600 kr.  
 Erhvervsvirksomhed – fra 500 kr. til 600 kr.  
 Ejerforeninger og andelsforeninger – fra kr. 1.000 kr. til 1.100 kr. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Foreningen Bevaringsværdige Bygninger 2022 
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 Bestyrelsen har igen i år besluttet, at der ikke foreslås bestyrelseshonorar udbetalt i 
det kommende år. 

 
4. Valg til bestyrelse.  

Bestyrelsen består pt. af: Andreas Karberg (formand), Bue Beck, Niels Peter Schack-
Eyber, Signe Hommelhoff og Lars Hviid 
 
På valg er Andreas Karberg og Signe Hommelhoff.  
Begge er villige til genvalg.  
 
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 
dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 4.  
 

5. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Ernst & Young. 

 
6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer – ingen forslag. 
 
7. Eventuelt 
 
  
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert A-medlem af foreningen, som ikke 
er i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen, og som har været A-
medlem i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen. En ejerlejlighedsejendom 
har, inkl. alle ejerlejligheder, én stemme, som udøves af ejerforeningens formand. B-
medlemmer har ikke stemmeret, jf. vedtægternes § 4.  
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan ingen fuldmagtshaver afgive stemme 
for flere end èn fuldmagtsgiver. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Andreas Karberg 
Formand 


