Generalforsamling i Grundejerforeningen Lyset
Tirsdag den 27. oktober 2009, kl. 19:00
på Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Valg af op til 2 dirigenter
Vedtagelse af dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat
Formandens beretning
Aktivitet i bestyrelsen og foreningen, hussalg, renovering, m. m.
”Lyset vs. Staten”
En enig bestyrelse har undersøgt mulighederne for at føre retssag mod Kammeradvokaten
vedr. fejlagtig sagsbehandling ifm. en byggetilladelse, der er i modstrid mod lokalplanen.
(Der bliver udsendt et oplæg til dette punkt). Diskussion og stillingtagen til historiske
byggesager, der er i modstrid med lokalplanen
Kassereren aflægger regnskab
Beretning fra nedsatte udvalg.
Valg til bestyrelse og udvalg
Der skal vælges ny formand for Lyset, fordi den nuværende flytter. Derudover er følgende
bestyrelsesmedlemmer på valg: Kasserer, sekretær, 2. revisor og revisor-suppleant
Nedsættelse af Jubilæumsfestudvalg (Byggeforeningen Lyset blev grundlagt den 24. september
1910)
Kommissorium for udvalget og der opsamles gode ideer og forslag til Jubilæet. Det blev på
sidste generalforsamling besluttet at afsætte 30.000 kr. til Jubilæet. En evt. regulering af
dette beløb er til diskussion.
Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.
Vedtagelse af kontingent
Eventuelt
Vend!

_____________________________________________________________

Blanket til fuldmagt
Undertegnede medlem af grundejerforeningen ”Lyset”, beboende adressen: _______________________
giver hermed __________________________________________________
beboende adressen __________________________________________________
fudlmagt til at stemme på mine vegne på ”Lysets” generalforsamling den 27/10-2009.
Dato _____________________________________ Underskrift ___________________________

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være sekretæren, Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21i hænde
senest mandag den 12. oktober. Gerne på e-mail: nielsulrikfriis@hotmail.com
Såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan der afgives fuldmagt til enten
bestyrelsen eller andet medlem. Bestyrelsen vil gerne opfordre at denne mulighed benyttes, idet der
traditionelt har været problemer med stort nok fremmøde til at generalforsamlingen er
beslutningsdygtig.
Endelig dagsorden og oplæg kan ses på Lysets hjemmeside www.lyset-i-valby.dk mandag den 20.
oktober. Alternativt kan dokumenterne afhentes hos sekretæren (Fengersvej 21) eller hos Helge
Rørdam Olesen (Fengersvej 19).
Mvh. Niels Ulrik Friis, sekretær for Grundejerforeningen Lyset.

Grundejerforeningens nuværende bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Suppleant:
1. revisor:
2. revisor:
Revisorsuppleant:

Kasper Mejlgaard, Steenbergsvej 22 (36 44 33 99, mejlgaard@chaos.dk)
Kurt Henriksen, Fengersvej 23 (36 17 02 51, kurt.henriksen@get2net.dk
Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, (31 26 80 26, nielsulrikfriis@hotmail.com, )
Marianne Hagen Jensen, Eschrichtsvej 22 (marianne_hagen@yahoo.dk, 36 46 79 00
Christian Liebing, Steinsvej 5, 1. (40 37 06 40, cls@fm.dk)
Flemming Mørk, Fengersvej 3 (36 44 10 25)
Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19 (36 30 31 01, helge.olesen@email.dk)

Får du mails fra grundejerforeningen?
27. september er der udsendt mail med indkaldelse til generalforsamlingen.
Hvis du ikke har fået denne mail skyldes det, at Lysavisens redaktion ikke har din mail
adresse.
Send en mail til webredaktionen@lyset-i-valby.dk for at komme med på
maillisten!

