
Værløse den 12. februar 2020 

Grundejerforeningen Søndergårds Villaby  
 

Grundejerforeningen Søndergårds Villaby 

Indkaldelse 

Generalforsamling & Lille Jubilæumsfest 

onsdag den 18. marts 2020 kl. 18 

 Skovhuset, Ballerupvej 60, 3500 Værløse 

 

Denne indkaldelse udsendes pr. mail til alle medlemmer med mailadresse, og omdeles 

til øvrige medlemmer. Indkaldelsen kan også læses på foreningens hjemmeside. 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Ingen indkomne forslag 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse 

5. Vedtagelse af budget og kontingent for 2020, herunder bestyrelsens forslag til 
containerordning for 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 550.-. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (2 år ad gangen) 
Bestyrelsen:   

Carsten Hansen valgt 2018 På valg, modtager ikke 

genvalg   

Per Lausen valgt 2018 På valg, modtager ikke 

genvalg 

Birgitte Georg valgt 2019 Ikke på valg 

Claus Johannessen valgt 2019 Ikke på valg 

Henrik N. Knudsen valgt 2018 På valg, modtager ikke 

genvalg 

Bestyrelsessuppleanter:   

Annette Olesen valgt 2018 På valg, indtræder gerne i 

bestyrelsen 

Svend Aage Jensen valgt 2019 Ikke på valg 

7. Valg af revisorer og suppleant: 

Revisorer:   

Mikkel Zimmermann valgt 2018 På valg 

Wagn Winkel  valgt 2018 På valg, kan ikke 

genvælges pga. 4-års 

reglen 

Revisorsuppleant:   

Vakant  På valg (1 år ad gangen) 

8. Eventuelt  
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Efter generalforsamlingen vil Annette Winkel præsentere det smukke 

jubilæumsskrift, som hun som redaktør har stået for udarbejdelsen af. 

Jubilæumsskriftet er trykt i 350 eksemplarer og udleveres til alle nuværende 

og fremtidige medlemmer.  

I anledning af foreningens 100-års jubilæum er der i år arrangeret en lidt 

finere spisning. Der serveres en lækker kold buffet med lidt lunt leveret af 

Slagter Lindhardt i Bymidten. 

Tilmelding til spisning SENEST 14/3-20 sker ved at registrere sig på en ”tilmeldings-

doodle”. Klik blot her og registrer tilmelding. Husk at trykke ”gem/send” i nederste 

højre hjørne, når du har registreret dig/jer. Pris for spisning kr. 100.- pr. person. 

Foreningen er vært ved drikkevarer, ligesom foreningen yder et pænt beløb 

til maden. 

Tilmelding kan også ske ved aflevering af nedenstående slip i postkassen, 

Søndersøvej 19 SENEST 14/3. 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage. Der er dog begrænset plads i 

Skovhuset, så send gerne hurtig tilmelding. 

Der er fri adgang til generalforsamlingen, men spisningen kræver tilmelding. 

Med venlig hilsen  

BESTYRELSEN 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen 18. marts 2020 

 

Navn: _____________________ Adresse: __________________________  

e-mail:________________ 

Jeg tilmelder: ___ personer (max 2) til spisning. Prisen er 100 kr. pr. person. 

 

Betaling for spisning sker på generalforsamlingen. Medbring venligst kontanter.  

https://doodle.com/poll/4ef6ieg6tebuesbn

