
      
 

Fredensborg, den 27. februar 2012  
 

Indkaldelse til den 38. ordinære generalforsamling 
onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 

 
 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8. 
Velkomst ved formand Anders Helner. 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved Anders Helner. 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse ved kasserer Laust Sønderkær. 
4. Indkomne forslag fra medlemmer 

a. Forslag omkring ændring af foreningens støjregulativ. 
b. Forslag om ændring af lokalplanen så det bliver tilladt at lægge solceller på tagene. 

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af foreningskontingent 
a. Bestyrelsens orientering omkring Den Grønne Vision. 
b. Fremlæggelse af budget for 2012 og fastlæggelse af kontingent for 2012. 

6. Valg til bestyrelse 
Bestyrelsesvalg 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter inkl. formanden.  
Formanden vælges for 2 år med valg i ulige år. Af den øvrige bestyrelse vælges 2 medlemmer i ulige år og 2 i lige år. Af de 2 
suppleanter vælges 1 suppleant i ulige år og 1 suppleant i lige år. 
Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år med valg af 1 revisor i ulige år og valg af 1 revisor i lige år. 

a. Valg af formand 
Formanden er ikke på valg i 2012. 

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Erik Rohrberg K308, genopstiller ikke. 
(bestyrelsen foreslår nuværende suppleant Lone Borgstrøm K616). 
Erik Løye-Philipsen K110, genopstiller. 

c. Valg af 1. suppleant 
Lone Borgstrøm K616, genopstiller ikke som suppleant 
(bestyrelsen foreslår nuværende bestyrelsesmedlem Erik Rohrberg K308). 

Valg af 2. suppleant 
Benedicte Metzlaff M323, genopstiller ikke. 
(bestyrelsen foreslår Kenneth Kristensen K210C). 

d. Valg af revisor 
Inger Bach Axholm K129A, genopstiller. 

7. Eventuelt 
 
Afstemning  
Bemærk venligst, at der i henhold til vedtægternes § 10 kun kan afgives 1 stemme pr. parcel. Medlemmer kan stemme ved fuldmagt 
dog således, at hver fuldmagthaver kun kan repræsentere 1 medlem ved fuldmagt.  
Bemærk også, at man i henhold til vedtægternes § 2 kun har stemmeret i det omfang man har betalt medlemskontingent og ikke på 
nogen måde er i restance til foreningen af nogen art. 
 

Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne     
 
Anders Helner 
                                                                                                                                                              se bagside  

 


