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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I E/F VEJLESØPARKEN 1DT 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes 

Onsdag den 26. januar 2022, kl. 19.00  

i multisalen hos Newsec, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby, 

med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Aflæggelse af årsrapport til godkendelse.  

4. Godkendelse af budget for det løbende regnskabsår samt beslutning af størrelsen af medlemsbidrag 
og/eventuelt indskud for året.  

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

a) Hanne Langmark vedrørende markiser. 

b) Søren Sørensen vedrørende markiser. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

1) Valg af formand (hvis formanden er på valg) 
Bestyrelsesformand Birthe Lundsgaard er på valg. 

 

2) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14 stk. 1 og 2 

Bestyrelsesmedlem Carsten Riddersholm er på valg 
 
Bestyrelsesmedlem Erik Trudsø Jespersen er på valg   

Bestyrelsesmedlem Nicolai Fuglsang (COBO) udtræder af bestyrelsen og COBO indstiller 
Claus Østerlin (COBO) for 1 år.   

3) Valg af 1 suppleant 

Bestyrelsessuppleant Guri Matthiesen er på valg 

4) Valg af revisor 

8. Eventuelt.   

 

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Newsec´s store lokale som er ca. 200 kvm. og adgang hertil skal ske 
via indgangen på venstre side af bygningen. 
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Der henstilles til at der kun møder en person op fra hver husstand og at man møder op i god tid til registre-
ringen.  

Såfremt man ikke kan deltage eller ikke ønsker at møde fysisk op til generalforsamlingen, kan vedlagte fuld-
magt benyttes.   

Der tages forbehold for eventuelle kommende retningslinjer/restriktioner fra myndighedernes side i forbin-
delse med Covid-19.  

Det skal oplyses, at der afholdes samlet generalforsamling i alle 3 foreninger men hvor det kræves, behand-
les nogle punkter hver for sig.   

 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne 

Newsec 
Forening, Team 4 
 

Pia Kanstrup 
Ejendomsadministrator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F VEjlesøparken 1dT
	Onsdag den 26. januar 2022, kl. 19.00

	Word Bookmarks
	BmAfsAdr
	BmAfsPost
	BmAfsPostBy
	BmAfstlf
	BmAfsund2
	BmAfsWeb
	BmStart


