
Grundejerforeningen V A LH A L  af 1912 10. august 2019 

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  

 

søndag, den 25. august 2019, kl. 10:30 

 

i festteltet på Ætnavej. Grundejerforeningen giver morgenmad i forbindelse med 

generalforsamlingen. Morgenmaden starter kl. 10:00 

Dagsorden iflg. vedtægternes § 4: 
a) Valg af dirigent og referent.  

b) Formand eller sekretær/næstformand fremlægger bestyrelsens beretning for året, der 

gik.  

c) Regnskab for det forløbne regnskabsår med revisorernes påtegning fremlægges af 

kasserer eller næstformand til godkendelse.  

d) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår med forslag om kontingentets 

størrelse, samt kassererens honorar.  

e) Behandling af indkomne forslag.  

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens vedtægter.  

g) Eventuelt.  

 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt e), skal være, skal være formanden i hænde 

skriftligt senest den 18. august. Forslag kan fremsendes via e-mail (eller afleveres til 

formanden) og vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 2 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

Der er pt. stillet 2 forslag som er at finde på foreningens hjemmeside – menu ”Grundejer > 

Referater, møder, regnskaber mv.” 

 

Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret jf. vedtægternes §4, stk. 3. Der kan ikke 

besluttes noget under pkt. g) 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Indkaldelse, regnskab og indkomne forslag kan findes på hjemmesiden 

 

Denne indkaldelse med bilag er omdelt med ét eksemplar til hver parcel og der er tillige udsendt 

nyhedsbrev fredag den 9. august 2019.  

 

Medlemmerne opfordres kraftigt til at tilmelde sig nyhedsbrevet via hjemmesiden således 

at der er mindst én modtager pr parcel.  Det er bedst at tilmelde sig med en privat email-adresse 

således at du også modtager nyhedsbrev i ferier mv.



Grundejerforeningen V A LH A L  af 1912  
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Grundejerforeningens bestyrelse, år 2018/2019 (aka. ”Kardemommeby 
byråd”) 
De med * markerede er på valg i år. 

 

Formand *Kasper Johansen  Valgt 2017 

 formand@gfvalhal.dk 

 

Næstformand/sekretær Jonthan Reghev  Valgt 2018 

 Rialtovej 2 

 

Kasserer *Jesper Michelsen  Valgt 2017 

 Rialtovej 9, 1 

 kasserer@gfvalhal.dk 

 

1. bestyrelsesmedlem *Helle Mortensen  Valgt 2017 

 Rialtovej 10,1 

 

2. bestyrelsesmedlem Niels V. Haar Sørensen  Valgt 2018 

(vejansvarlig) Rubikonvej 5 

 veje@gfvalhal.dk 

 

Bestyrelsesmedlem *Vacant   

  

 

1. suppleant *Lisbeth Andersen  Valgt 2017 

 Rialtovej 10, 2 

 

2. supplant Bo Slot Larsen  Valgt 2018 

 Rubikonvej 6 

 
Revisorer 

*1. revisor Nicolai Okkels  Valgt 2017 

 Rialtovej 18 

 

2. Revisor Hans-Henrik Munch-Jensen   Valgt 2018 

 Luganovej 12 

    

 

*Revisorsuppleant Vacant 

 

 

 

Bestyrelsen kan kontaktes på eMail formand@gfvalhal.dk  

mailto:formand@gfvalhal.dk

