Grundej erforeningen Søndersøhaven
v /Ulla Nielsen Dalsø Park 91 ttf. 54454548
Værløse 25 februar 2010

Tirsdag 16 marts 2010 kI.19.00.
Værløse Kirke, Brorson Stuen, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse
(NB: Parker venligst

på Højeloft Vænge, hvis kirkepladsen er

fyldt op.)

f nden generalforsamlingen
Chefkonsulent Søren Freddy Olsen fra YouSee , vil holde et kort indlæg
om YouSee kabel TV, derefter vil der være mulighed for spørgsmåI.
Et af punkterne på dagsordenen vil være, at drøfte foreningens fællesantenneanlæg.
I den anledning har bestyrelsen inviteret Chefkonsulent Søren Freddy Olsen fra You

See, som vil redegøre for foreningens fremtidige tilslutningsmuligheder. Dette
foregå fra kl. 19.00 til kl. 19.30.

Ilermed ind kaldes til ordinær generalforsamlin
Herefter vil vi gå over

til

g.

den ordinære dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år (vedlagt).
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag:
Bestvrelsens eqet forslag:
Bestyrelsen foreslår at YouSee overtager antenneanlægget,
Afstemning foretages.

Det vil betyde, at man kan vælge 3 forskellige pakker:
Startgebyr (stik ind i alle huse) kr. 2.640,00
Grundpakke
Mellempakke
Fuldpakke

vil

5. Fremlæggelse af budget for 2010 samt fastlæggelse af kontingent (vedlagt).

6. Valg af bestyrelsen i henhold til $ 12.
nr.91 Formand
a. Ulla Nielsen

nr. l5BKasserer
b. Lone Røhmann
nr. I TBBestyrelsesmedlem
c. Lone Berg
d. Ole Christiansen nr. 58 Bestyrelsesmedlem
nr. 89 Bestyrelsesmedlem
e. Henning
f. Jørgen Rasmussen nr. 78 1. Suppleant
g. Lene Stoltze
nr.59 2. Suppleant
Bestyrelsen foreslår:
Lone Berg som ny kasserer
J ørgen Rasmussen som bestyrelsesmedlem.
Lene Stolze l. Suppleant.
2. Suppleant ?

Stieper

modtager genvalg

fraflyttet

er ikke på valg

modtager
modtager
modtager
modtager

genvalg
genvalg
genvalg
genvalg

7. Yalg af revisor(er) og revisorsuppleanter.

o
o
o
o

Revisor.
Revisor.

Rev.suppl.
2. Rev.suppl.
1.

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen

foreslår: Steen Rasmussen
foreslår: Betina Haubjerg

nr. 95
nr. 8l

foreslår:Jens Hamann-Hansen nr.37B
foreslår:Claus Kristensen
nr.31B

8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fuldmagt: Vedtægtens $ 10: Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.
Ingen stemmeberettiget kan dog afgive stemmer i henhold til mere end
fuldmagt, der dog kan omfatte begge til en grund hørende stemmer.

www. Sondersohavenk

