
  
 

 
 

www.valbyvaenge.dk 
Vær med i vores private Facebook-gruppe og deltag i et aktivt naboskab. Del, lån, byt og sælg ting, anbefal eller få 

anbefalet håndværkere, hør om arrangementer – og hvad vi ellers finder på sammen.  
Søg på Valby Vænge på Facebook og anmod om at blive medlem. 

 

 
Bo Trygt - præsentation om indbrudssikring 

Grundejerforeningen Valby Vænge 
Torsdag den 30. januar 2020 kl. 18.30 

Socialdemokraternes hytte, Saxtorphsvej 1 
 
Inden årets generalforsamling kommer Bent Nikolajsen fra Bo Trygt og holder en præsentation om 
forebyggelse af indbrud, Nabohjælp og indbrudssikring. Bo Trygt er en organisation oprettet af 
Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd og de stiller gratis op. 
 
Sidste år generalforsamlingen var meget entusiastiske omkring afholdelse af dette arrangement, så 
bestyrelsen håber, at der kommer rigtig mange og hører, hvordan vi kan hjælpe os selv og hinanden 
med at undgå indbrud.  
 
 
 

Tidlig ordinær generalforsamling 
Grundejerforeningen Valby Vænge 

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30 
 
Vi holder generalforsamlingen tidligt på året, så vi kan få valgt en kasserer, da den nuværende kasserer, 
Sophie, flytter fra kvarteret.  
  
Derudover vil bestyrelsen og trafikudvalget naturligvis orientere om alt, hvad vi ved, i forhold til 
kommunens byggeplaner på Saxtorphsvej. 
 
Vi skal også have valgt suppleanter til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant – det er sjovt og 
hyggeligt og det meste af tiden ikke voldsomt krævende, så tænk over, om det kunne være noget for 
dig. 
 
Og skulle der måske holdes en fest eller et arrangement af en slags i 2020? Det bestemmer 
generalforsamlingen og sidenhen festudvalget – kom og vær med – i festudvalget eller et andet udvalg! 
 
Tilmeld dig meget gerne begivenheden i vores Facebook-gruppe – se nederst på siden. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Grundejerforeningen Valby Vænge 
Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30 

Socialdemokraternes hytte, Saxtorphsvej 1 
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent  

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra udvalg 
 Fastelavnsudvalg  
 Festudvalg 
 Internetudvalg 
 Miljøudvalg 
 Vedligeholdelsesudvalg 
 Trafikudvalg 

4. Godkendelse af regnskab 2019 
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og vil senest to uger før kunne 
findes på www.valbyvaenge.dk. 

5. Behandling af indkomne forslag 
a. Udsendte forslag  
Bemærk vedtægternes §4: Forslag, der har vidtrækkende økonomiske konsekvenser for 
foreningen samt forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. Forslagene udsendes/omdeles senest en uge før 
generalforsamlingens afholdelse. Ved »forslag, der har vidtrækkende økonomiske 
konsekvenser« forstås forslag, der vil koste mere end 10 procent af foreningens egenkapital. 
b. Forslag stillet på generalforsamlingen 

6. Valg af bestyrelse m.m. 
a. Valg af formand (vælges ulige år) 
b. Valg af kasserer (vælges lige år) 
c. Valg af mindst 1 og højst 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges ulige år) 
d. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen (vælges for et år) 
e. Valg af revisor (vælges for et år) 
f. Valg af revisorsuppleant (vælges for et år) 

7. Nedsættelse af udvalg 

8. Fastlæggelse af kontingent 2020 

9. Godkendelse af budget 2020 

10. Eventuelt 

OBS: Se referater fra 
tidligere års general-
forsamlinger, 
regnskaber m.v. på 
www.valbyvaenge.dk 


