Generalforsamling for grundejerforeningen Lyset
afholdes onsdag den 29. oktober 2014, kl. 19:00 på Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108.

Endelig dagsorden
1. Valg af op til 2 dirigenter
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat Find referatet her: www.lyset‐i‐valby.dk/GenForsaml/GEN13.pdf
5. Formandens beretning Aktivitet i bestyrelsen og foreningen
6. Kassereren aflægger regnskab
7. Beretning fra nedsatte udvalg.
• Forskønnelsesudvalg vedr. kommunens forvaltning af vores bevarende lokalplan
• Fastelavnsfestudvalg
• Sommerfestudvalg
• Bladudvalg
• Bæredygtighedsudvalg (Loppemarked)
8. Godkendelse af kommissorium for Forskønnelsesudvalget. Find udkast her:
http://www.lyset‐i‐valby.dk/GenForsaml/kommissorium_okt14.pdf
9. Valg til bestyrelse og udvalg
Formand, suppleant og l. revisor vælges i lige år. Genvalg kan finde sted
10. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. To forslag er fremkommet se nedenstående
11. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år. Budget 2015
12. Vedtagelse af kontingent
13. Eventuelt
Forslag til pkt. 10
1. Ønske fra Forskønnelsesudvalget om et afsat beløb på maksimalt 30.000 kr. til at få udført nogle
arkitekttegninger på gode løsninger til eksempelvis altaner, vindfang m.m.
2. Forslag:
Foreningen kan ikke, hverken direkte eller ind‐direkte, give tilskud til arrangementer med
kommercielle interesser. Foreningen kan ikke give tilskud til humanitære eller lignende.
formål.
Hvis foreningen holder arrangement(er) hvori der indgår kommercielle interesser, skal foreningens
udlæg (til f.eks. ekstern annoncering) tilbagebetales.
Foreningen kan støtte arrangementer med sådanne formål med tilskud af social karakter, f.eks.
tilskud til forplejning som kaffe/the/saftevand.
Begrundelse:
Principielt mener vi ikke en ejerforening skal yde tilskud til humanitære formål, uanset det er en
smuk tanke. Det er en fin ide, hvis en kreds af beboere selv ønsker ar yde støtte.
Hvis nogle ønsker at f. eks holde loppemarked, kan de indkræve stadepladsleje til f. eks. dækning af
annoncering. Det vil også skærpe ’købmandsgenet’, både hos børn og voksne.
Med venlig hilsen
Irene og Kim, Carl Langes Vej 31

