
 

Kære Grundejer 
 

Hermed indkaldelse til den årlige Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Søndergaard. 

 

Vi starter med indlæg om Nabohjælp og derefter følger den ordinære generalforsamling. 

 

Mandag d. 25 feb. kl. 18.30 i Sognegården, Dyssegårds kirken 

 
Kl. 18.30 – 19.15 Indlæg om Nabohjælp v. politiassistent Dorte Kalhauge, Nordsjællands politi. 

 

Kl.19.20 – Generalforsamling  

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 2012 

5. Indkomne forslag 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 2013, herunder vederlag til formand og kasserer. 

7. Valg i henhold til lovens § 10 

8. Eventuelt 
 

Ad 5. Bestyrelsen stiller forslag om øjeblikkelig og permanent fjernelse af begge have affaldscontainere. 

  

Andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes være formanden Ida Wenger-Parving, 

Slettevej 4, formand@nysoendergaard.dk i hænde senest den 16. februar 2013,  jf. Lovenes §6 stk.1. 

 

Ad 7.   Valg – Valg til bestyrelsen 

1. Valg af kasserer for 2 år – Jørgen Løkke modtager ikke genvalg. Søren Hanghøj er villig til valg. 

2. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år – Niels Bitsch modtager genvalg. 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

4. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

5. Valg af revisor for 2 år. Jens Permin modtager ikke genvalg. Ulrik Andersen er villig til valg. 

6. Valg af revisorsuppleanter. 
 

Bilag 
A) Fuldmagtsblanket Bilag A 

B) Forslag fra bestyrelsen Bilag B. 

C) Årsregnskab 2012 og budget 2013. 

 

Detaljeret regnskab inkl. garageregnskaber for 2012 og garage budgetter for 2013, kan hentes på 

grundejerforeningens hjemmeside www.nysoendergaard.dk   For grundejere uden internet adgang, 

kan det detaljerede regnskab hentes hos kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1. 2217 8330. 

 

Fuldmagt kan ligeledes udskrives fra grundejerforeningens hjemmeside www.nysoendergaard.dk 

 

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

stk. 4. 

 

Referat 

Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside senest fire 

uger efter generalforsamlingen jf. Lovenes § 12. Medlemmer uden internet adgang kan få et eksemplar 

af referatet ved henvendelse til formanden, Slettevej 4. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen, 2013. 
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