
GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD 
www.nysoendergaard.dk 

 

Der indkaldes hermed til 

Ordinær generalforsamling 
Mandag den 21. februar 2011 kl. 19.30 

på Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, lokale 3 
 
Dagsorden i henhold til foreningens love, § 6, stk. 3: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af to stemmetællere 
3. Beretning 
4. Regnskab 2010 
5. Indkomne forslag 
6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer 

7. Valg i henhold til lovenes § 10 
8. Eventuelt 

 

Ad 5: Der er indgivet et forslag fra Kirstine Meulengracht, Almindingen 59 og Anne Marie Madsen, 

Sønderengen 96 om etablering af et legehus på fællesarealet mellem Almindingen og Sønderengen, se 
bilag. Såfremt forslaget vedtages, skal budgettet for 2011 evt. justeres. 
 
Bestyrelsen har stillet forslag ang. bestyrelsens rolle i forbindelse med overholdelse af lokalplan 58, se bilag.  
 
Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Stine Lund, Eskeager 14 
i hænde senest 13. februar 2011, jf, lovenes § 6, stk. 1. 
 
Ad 7: Valg til bestyrelsen: 

1. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Niels Bitsch, Almindingen 61 modtager genvalg. 
2. Kasserer for to år. Jørgen Løkke, Langengen 1 modtager genvalg. 
3. Valg af bestyrelsessuppleant for to år. Jørn Sten Hansen, Eskeager 18 modtager ikke genvalg. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 
4. Valg af revisor for to år. Jens Permin, Kanalbuen 26 modtager genvalg. 
5. Valg af revisorsuppleant for to år. Charlotte Mathiesen, Slettevej 7 modtager genvalg. 

 
Bilag: 

 Årsregnskab 2010 og budget 2011 

 Forslag fra Kirstine Meulengracht, Almindingen 59 og Anne Marie Madsen, Sønderengen 96  

 Forslag fra bestyrelsen 
 
Detaljeret regnskab inkl. garageregnskaber og budgetter for 2011 kan hentes på www.nysoendergaard.dk. 
Medlemmer uden adgang til internettet kan få regnskabet udleveret ved henvendelse til kasserer Jørgen 
Løkke, Langengen 1. 
 
Fuldmagtsblanket kan ligeledes udskrives fra www.nysoendergaard.dk. 

 
Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes 
§ 6, stk. 4. 
 
Referat 

Referat af generalforsamlingen vil ikke blive husstandsomdelt, men vil blive offentliggjort på 
www.nysoendergaaard.dk senest fire uger efter generalforsamlingen, jf. lovenes § 12.  

Medlemmer uden adgang til internettet kan få et eksemplar af referatet udleveret ved henvendelse til 
formanden. 
 

Bestyrelsen 1. februar 2011 
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