
Kære Grundejer 

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling (2022) i Grundejerforeningen Ny Søndergård. 

Mandag den 28  feb. kl. 20.00 i Sognegården, Dyssegårdskirken 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller 

3. Beretning fra formand 

4. Regnskab 2021 

5. Indkomne forslag 

6. Budget (2022). Da det ikke har været muligt at gennemføre foreningens 75 års jubilæum i løbet af 

jubilæumsåret, foreslår bestyrelsen, at de 20.000 - reserveret til arrangementet -  overføres til drift. 

7. Valg i henhold til lovens § 10 

8. Kort orientering om arbejdet med den bæredygtige grundejerforening – Karoline Hansen Sønderengen 

137. 

9. Kort orientering om revision af den ny lokalplan ved Søren Hanghøj Langengen 12 – muligvis kort oplæg 

fra GK. 

10. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes være formanden Jan Bonde, Sønderengen 100 

(formand@nysoendergaard.dk) i hænde senest 20. februar 2021, jf. Lovenes §6 stk. 2. 

 

Ad 7. Valg til bestyrelsen 

På valg 

Jan Bonde valgt (2020) for 2 år (formand) 

Søren Hanghøj valgt (2020) for 2 år (næstformand), 

Jesper Schaarup valgt (2020) for 2 år (bestyrelsesmedlem) 

Karoline Hansen valgt (2020) for 2 år (suppleant, bestyrelsesmedlem) 

Enno Hohfeldt valgt for 2 år (2020) (suppleant, bestyrelsesmedlem) 

Bugge T. Jensen valgt (2020) for 2 år (revisor) 

Henning Jensen valgt (2020) for 2 år (revisorsuppleant) 

Ikke på valg 

Jakob Larsen valgt (2021) (kasserer) 

Lars Bo Winther (2021) (revisorsuppleant) 



Mads Allingstrup (2021) (bestyrelsesmedlem) 

 

Bilag 

Årsregnskab 2021 og budget 2022. 

Detaljeret regnskab inkl. garageregnskaber fra 2021 og budget fra 2022 kan hentes på 

www.nysoendergaard.dk . For grundejere uden internetadgang kan dette hentes hos 

kasserer Jakob Larsen, Slettevej 17. 

Fuldmagt kan ligeledes udskrives fra www.nysoendergaard.dk 

Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt der fremsættes ønske 

herom jf.§. 6 stk. 4. 

Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden senest fire uger 

efter generalforsamlingen jf. Lovenes § 12. Medlemmer uden internetadgang kan få et 

eksemplar af referatet ved at henvende sig til formanden. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


