
    
  

  
Indkaldelse   �l   ordinær   generalforsamling   

Grundejerforeningen   Valby   Vænge   
Tirsdag   den   23.   marts   2021   kl.   19.30   

Socialdemokraternes   hy�e,   Saxtorphsvej   1   
  

Hvis   et   forsamlingsforbud   forhindrer   os   i   at   mødes   fysisk,   så   a�older   vi   i   stedet   et   virtuelt   arrangement.   
Der   vil   i   så   fald   blive   omdelt   prak�sk   informa�on   i   postkasser  samt   på   hjemmesiden   og   Facebook.   

  
Dagsorden   

1. Valg   af   dirigent   

2. Valg   af   referent     

3. Godkendelse   af   bestyrelsens   beretning,   herunder   beretning   fra   udvalg   
● Fastelavnsudvalg     
● Festudvalg   
● Internetudvalg   
● Miljøudvalg   
● Vedligeholdelsesudvalg   
● Trafikudvalg,   herunder   ins�tu�onsbyggeri   på   Den   Grønne   Plet   på   Saxtorphsvej     

4. Godkendelse   af   regnskab   2020   

5. Parkering   i   Valby   Vænge   
Vi   har   fået   en   henvendelse   fra   grundejerforeningen   Lyset,   der   er   i   dialog   med   kommunen   om   
grundejernes   ønske   om   at   få   etableret   parkeringszone   i   området.   Vi   håber,   at   en   repræsentant   
fra   Lyset   vil   deltage   i   vores   generalforsamling   under   punktet.   

6. Foreningens   redskaber   
Vores   facades�llads   og   tvangsblander   er   hjemløse,   hvilket   betyder,   at   de   begge   lige   nu   står   hos   
den   sidste,   der   har   brugt   dem,   ind�l   næste   bruger   overtager   dem.   

Bestyrelsen   foreslår,   at   generalforsamlingen   vælger   en   af   følgende   løsninger   for   hver   af   dem:   
a. Fortsæ�else   af   den   nuværende   model   
b. En   ny   placering   på   en   adresse   i   Valby   Vænge   
c. Bortskaffes,   sælges   hvis   muligt   

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

8. Valg   af   bestyrelse   m.m.   
  

  

www.valbyvaenge.dk   
Tilmeld   dig   opdateringer   på   hjemmesiden,   så   får   du   en   email,   når   der   bliver   lagt   nyt   på   siden.   

Vær   med   i   vores   lukkede   Facebook-gruppe  og   deltag   i   et   ak�vt   naboskab.   Del,   lån,   byt   og   sælg   �ng,   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.  

  



    
  

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)   �l   bestyrelsen   (vælges   for   et   år)   
e. Valg   af   revisor   (vælges   for   et   år)   
f. Valg   af   revisorsuppleant   (vælges   for   et   år)   

9. Nedsæ�else   af   udvalg   

10. Fastlæggelse   af   kon�ngent   2021   

11. Godkendelse   af   budget   2021   

12. Eventuelt   

  

  

  

  

  

  
  

www.valbyvaenge.dk   
Tilmeld   dig   opdateringer   på   hjemmesiden,   så   får   du   en   email,   når   der   bliver   lagt   nyt   på   siden.   

Vær   med   i   vores   lukkede   Facebook-gruppe  og   deltag   i   et   ak�vt   naboskab.   Del,   lån,   byt   og   sælg   �ng,   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.  

  


