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Introduktion 

Afstemningsprocedure til den Ekstraordinære generalforsamling 22. nov. 2017 

Det fordrer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, at ændre parkeringsforholdene i området. Hvis der 

ikke findes de nødvendige 2/3 af de afgivne stemmer herfor, falder parkeringsudvalgets samlede 

oplæg. Så anses den nuværende situation for tilfredsstillende for beboerne. 

 

 

Udvalgets medlemmer 

Thomas Hemdorff 
Torben Rasmussen 
Thor Schliemann 
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Første emne til afstemning. 

”Parkeringsregulering af området eller ej” 

Foreningen vedtægter § 10 skriver at  

Stk. 1. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af 

fællesarealer, vedtægtsændringer, ordensreglement, bevilling af midler ud over det til 

administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og 

optagelse af lån kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Da dette fordrer at vi har mindst 2/3 af de afgivne stemmer, vil den første afstemning være om vi 

ønsker parkeringsregulering i området. Hvis der ikke findes de nødvendige 2/3 af de afgivne 

stemmer herfor, falder parkeringsudvalgets samlede oplæg. Så anses den nuværende situation for 

tilfredsstillende for beboerne. 

De efterfølgende afstemningspunkter, stemmes der ved simpel afstemning.  
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Afstemning - beboere og parkeringslicens I 

Afstemningsboks X1: 

Valgmulighed A) 

Alle nuværende beboere med køretøjer med totalvægt under 3000 kg får én 

parkeringslicens. 

Valgmulighed B) 

Alle nuværende beboere med MOMS pligtige køretøjer med totalvægt under 3500 kg får én 

parkeringslicens.  

Eventuel tilvalgsmulighed til B; C) 

Beboerlicens ved firmabil 

Til ansøger om en beboerlicens, der har en firmabil, der bruges til privatkørsel. Det kræver, at din 

arbejdsgiver erklærer, at du er den eneste bruger af køretøjet. Enebrugererklæringen (H. ABAB 

benytter KK-formular1) underskrives af din arbejdsgiver, og vedlægges når du ansøger om 

beboerlicens.  

Afstemning - beboere og parkeringslicens II 

Overgang til parkeringsregulering (ikke til afstemning) 

Alle nuværende biler modtager pr. 23. november 2017 en parkeringslicens. Man skal aktivt 

tilmelde sig ordningen til post@husejerforeningen-aba.dk inden d. 15. december 2017. 

Efter den 15. december 2017 

Afstemningsboks X2: 

Valgmulighed A) 

En husstand kan have én parkeringslicens og oprette én ekstra parkeringslicens til yderligere ét 

køretøj for kr. 250,- per kalenderår for den ekstra parkeringslicens.  

Vi ved endnu ikke hvor stort et behov for parkeringslicenser der er. Der indstilles til en åben 

løsning, så alle biler får en parkeringslicens.  

Der skal stemmes om valgmulighed A). 

Bestyrelsen anbefaler valgmulighed A) stemmes for (ja) hvorfor det er muligt at have mere end én 

parkeringslicens for husstanden. Hvis denne nedstemmes, betyder det at en husstand kun kan 

have én parkeringslicens.  

                                                      
1 http://kk.sites.itera.dk//apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1652 

mailto:post@husejerforeningen-aba.dk
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Afstemning - parkering uden parkeringslicens 

 

Alle køretøjer uden parkeringslicens gælder følgende regler og betaling for parkering. 

Afstemningsboks X3: 

Vi følger reglerne for Københavns Kommunes gulzone. 

Dog med eventuel én undtagelse, da der kan åbnes op for en periode med fri parkering, gældende 

fra parkeringens begyndelsestidspunkt.  

Afstemning om én af tre muligheder: 

a) 0 timers fri parkering (som gulzone) 

b) 1 times fri parkering 

c) 3 timers fri parkering 

 

 

Afstemning vedrørende mandat til færdiggørelse af regler, 
implementering og valg serviceleverandør 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at færdiggøre reglerne, ansøge kommunen om 

parkeringsregulering og implementere de her rammesatte vilkår, dvs. vælge serviceleverandører og 

løsninger. 

 


