
Grundejerforeningen V A LH A L  af 1912 marts 2014 
Her sker intet af sig selv – men vi arbejder på det! 

ValhalWEB: http://www.gfvalhal.dk/  

 

 

 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Grundejerforeningen VALHAL af 1. april 1912. 

 

Generalforsamlingen finder sted torsdag, den 27. marts 2014, kl. 19.00 ”under 

lampen”, dvs. på hjørnet af Rialtovej og Rubikonvej (I tilfælde af regnvejr trækker vi ind på 

formandens matrikel) 

Dagsorden iflg. vedtægternes § 5: 

a) Valg af dirigent og referent. 

b) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

c) Regnskab for det forløbne år med revisorernes påtegning fremlægges til godkendelse. 

d) Budget for det kommende år med forslag om kontingentets størrelse samt kassererens honorar. 

e) Behandling af indkomne forslag. (se bestyrelsens forslag til nye vedtægter) 

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens vedtægter. 

g) Eventuelt. 

 

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt e) skal være formanden i hænde senest torsdag den 13. 

marts. Evt. forslag omdeles til samtlige grundejere senest torsdag den 20.marts. 

 

Grundejerforeningen byder på øl/vand i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

Bilag 

 Bestyrelsen 2013 

 Regnskab 2013 

 Budgetforslag for 2014 og første halvår af 2015 

 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 

 

NB samtlige bilag kan findes på Valhals hjemmeside www.gfvalhal.dk  

 

 

 

Omdelt: Ét eksemplar til hver parcel. 

 

 



Grundejerforeningen V A LH A L  af 1912  
Her sker intet af sig selv – men vi arbejder på det! 

 

ValhalWEB: http://www.gfvalhal.dk/  

Grundejerforeningens bestyrelse, år 2013 

De med * markerede er på valg i år  

 

Formand  Berit Gohr Kaptain  60939391 

  Rubikonvej 4 

 

*Næstformand/sekretær Henning Holm  26844397                         

Rialtovej 17 

 

Kasserer  Lena Mikkelsen  51202943 

   Rialtovej 12 

 

1. bestyrelsesmedlem            Helle Mortensen  51202922 

             Rialovej 10,1 

 

*2.bestyrelsesmedlem  Jesper Michelsen (webmaster)      26712135 

   Rialtovej 9 

 

1.suppleant                                    Jan Meyrowitsch  

   Rialtovej 12 

 

*2. suppleant  vacant 

 

  

 

 

Revisorer 

1. revisor  Nicolai Okkels     32979798 

   Rialtovej 18 

 

*2. Revisor  vacant 

 

* Revisorsuppleant  Hans-Henrik Munch-Jensen    

 Luganovej 12 

 

 


