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Formand Kasserer Bestyrelses-medlemmer Trailerudlån 

Morten Hersoug 
51 82 44 33 

Jacob Quottrup 
Birkholmvej 4 
4040 1844 

Anne Pagter 
Eriksholmvej 27 

Anne-Grethe Schou 
Egholmvej 56 
61 50 46 99 

Lasse Poulsen 
Eriksholmvej 25 
31 40 65 47 

Merete Dahl 
Fuglagervej 38 

Anne-Mette Hansen 
Nørager Plads 19 
38 74 80 26 

Mail: formand@vanloesehoejhaveby.dk Web: www.vanloesehoejhaveby.dk  
Facebook: www.facebook.com/groups/VHHaveby/ 

 

Vanløse, den 4. marts 2021 

 

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 
Dato og tidspunkt for generalforsamlingen oplyses senere. 

Kulturstationen, Frode Jacobsens Plads 4, 1. – Vanløse 
Grundet Corona er generalforsamlingen flyttet til efter sommerferien, hvor vi regner med at kunne samles igen.  

Dato og tid bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside og Facebook 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Rettidigt indkomne forslag 

- Ændringer af foreningens vedtægter: 

• 1. Generel ændring af... 

"Private veje" ændres til "Private fællesveje"   
• 2. Tilføjelse §19, stk. 1 

”Valgbare til bestyrelsen, er medlemmer der har stemmeret, jf. § 14, stk. 1. Valgbarhed er betinget af 
tinglyst adkomst til fast ejendom i grundejerforeningens område, jf. § 3, stk. 1. Uanset at en ejendom har 
flere ejere, som eks. hvor 2 ægtefæller eller samlevere begge er adkomsthavere, eller hvor der er tale om 
et sameje og/eller en andelsboligforening, kan intet medlem afgive mere end 1 stemme. Det medfører 
tillige, at 1 medlem kan have 1 post i bestyrelsen.” 

•  3. Ændring §20, stk. 9 
"Bestyrelsen nedsætter..." foreslås ændret til "Generalforsamlingen vælger......"      

5. Vedtagelse af budget samt fastsættelse af kontingenter og honorarer 
- Bestyrelsen foreslår kontingent kr. 575,00 for matrikler med fuld betaling kr. 575,00 for matrikler med 

hjørnegrunde på Ålekistevej, og kr. 425,00 for øvrige medlemmer ud til Ålekistevej eller Slotsherrensvej. 
- Bestyrelsen foreslår regulering af honorarer til bestyrelsen og Vejudvalg med ca. 2% 

6. Valg af kasserer – Jacob Quottrup modtager genvalg 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

- Merete Dahl modtager ikke genvalg 
- Anne Grethe Skou modtager genvalg 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
9. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Redmark 
10. Valg af 2 medlemmer til Vejudvalg – Jacob Quottrup modtager genvalg, Michael Peterson modtager genvalg 
11. Eventuelt 

 
Bemærk: Dokumenter vedrørende de enkelte punkter i dagsordenen (beretning, regnskab & budget, samt indkomne 
forslag) udsendes ikke med denne indkaldelse, men er tilgængelige på foreningens hjemmeside 
www.vanloesehoejhaveby.dk. Hvis man ønsker at få en trykt udgave af materialet, bedes man kontakte foreningens 
formand (se kontaktoplysninger nederst på siden). 
      

På bestyrelsens vegne 
Morten Hersoug, formand 

Til medlemmerne af 
G/F Vanløsehøj Haveby 

http://www.vanloesehoejhaveby.dk/

