Grundej erforeningen

S

øndersøhaven

v/ Ulla Nielsen Dalsø Park 91 3500 Værløse

Torsdag 8 marts
Værløse Kirke , Brorson Stuen

20l2kl.

19.30

Højloft Vænge 20,3500 Værløse
Yærløse 24 februar 2012.

Hermed indkaldes

til

ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år. (regnskab vedlagt)

4.

Behandling af rettidigt indkommet forslag.
Se bilag

5.

Fremlæggelse af budget2012 samt fremlæggelse af kontingent.

6.

Valg af bestyrelse i henhold til $ 12.
nr. 91
a. Ulla Nielsen
nr. 17 B
b. Lone Berg

B
B
e.
f. Jørgen Rasmussen nr. 89
g. Pernille P. Søderberg ff.19 B
h. Bjarne Jacobsen

c

Ole Christens
Henning Stieper

m.

5
nr. 89

7.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
a. 1. Revisor. Bestyrelsen
b. 2 .Revisor. Bestyrelsen
c. 1. Revisorsuppleant
d. 2. Revisorsuppleant.

B.

Eventuelt.

Formand
Kassere

modtager genvalg
ikke på valg
Bestyrelsesmedlem ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem ikke på valg
på valg
1. Suppleant
på valg
2. Suppleant

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
Fuldmagt. Vedtægtens g 10. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt
.Ingen stemmeberettiget kan dog afgive stemmer i henhold til mere end en
fuldmagt, der dog kan omfatte begge til en grund hørende stemmer.

nt
Bestyrelsen f or Srndercøhaven

Værltse t4

/ gz'z0tz

lamper'
Dalsø Parfi er en pæn og deilig bebyggetse' især når der er lys i de udendtrrs
Derfor er det ærigeligt, når nogle husstande har valgf at vi skal leve i m'lke.
der skal beble pæren' vides ikke, men et
om det er i spareiver, siusS,eller ueniglred med sndet / overtoen om lrem
belysnlng.
er sikkert, det ser ikke pænt ud når der er sortc huller I bebyg$elsens
Den udendørs belysning er

fil gam oS $æde for os alle'

store Yirknlng
Det harværet nævnt på flere generalforcamllnger uden at det har haft den
pa generalforsamlingen, fur derefter at
Undertegtrede kunne derftr godt tærdre mrg-en diskussion om bssnin$en

findeenlgsningpå emnet
En losning kunne

pærcn, med en
f.eks. være-at lirve en standard sed&l med en ventig henstilling om udskifUrin$ af

på gundefercns regning;
fodnate om at hvis udslrtfUring ikke er forctaget indenfor en gfuen tidJll pæren blive sldftet

Venlig Hilsen
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Claus Kristiansen

Dalst Parlt 31 B

