
 

 

Invitation 
Generalforsamling for Grundejerforeningen Lyset 

afholdes onsdag 28. oktober 2020 kl. 19:00 – ca. 21.00 
BEMÆRK STED: Vesterbro bibliotek og kulturhus mødelokale 2.1 Liva Lyrskovgade 4, 2.sal 

(Valby Kulturhus er under renovering – derfor arrangeres mødet i Lyrskovgade) 
 

Udkast til 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/GEN19.pdf  
 
5. Formandens beretning  
Aktivitet i bestyrelsen og foreningen  
 
6. Beretning fra nedsatte udvalg. 
Forskønnelsesudvalg vedr. kommunens forvaltning af vores bevarende lokalplan  
Bladudvalg (Lysavis) 
Festudvalg (fastelavn, juletræ og sommerfest) 
Loppemarked 
Trafikudvalg vedr. udfordringer med trafik og parkering i Lyset 
 
7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse  
Forslag til næste skridt fra Trafikudvalget. Trafikudvalget ønsker foreningens stillingtagen til hvert af de 
nedenstående punkter: 
A. Arbejde for at få indført hastighedsbegrænsning på 30 km/t på Fengers vej 
B. Arbejde for at for indført gennemkørsel forbudt på Fengers vej fra begge ender hvis muligt. 
C. Arbejde for at lyset bliver inkluderet i gul zone 
Bestyrelsen har diskuteret forslaget fra Trafikudvalget og bakker alle 3 punkter op.  
 
8. Kassereren aflægger regnskab for regnskabsår 2019/2020  
Bemærk mangler revisorpåtegning fra revisor 2, som ikke har været muligt endnu. https://www.lyset-i-
valby.dk/GenForsaml/Regnskab2020underskrevet.pdf 
 
9. Valg til bestyrelse og udvalg  

Formand, suppleant og 1. revisor vælges i lige år. Genvalg kan finde sted  
   
10. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.  
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens behov for indkøb af nyt materiel – se foreningens nuværende 
materiel til udlån for foreningens medlemmer https://www.lyset-i-valby.dk/Foreningens_materiel.htm 
 
Budget 2021  
https://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Regnskabbudget_2020.pdf 
 
11. Vedtagelse af kontingent  
 
12. Eventuelt 
  
Bemærk: På grund af corona-situationen kan det blive nødvendigt at ændre mødet til at foregå som et  
on-line møde. I så fald vil det blive annonceret på vores hjemmeside, på Lysets Facebook-gruppe og via 

http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/GEN19.pdf
https://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Regnskab2020underskrevet.pdf
https://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Regnskab2020underskrevet.pdf
https://www.lyset-i-valby.dk/Foreningens_materiel.htm
https://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Regnskabbudget_2020.pdf


 

 

Lysets mailliste. Man kan også ringe til formanden (31 26 80 26) hvis man er i tvivl. 
Det er muligt at afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller andet medlem, hvad enten mødet foregår fysisk 
eller on-line. Blanket til fuldmagt er omdelt med Lysavisen september 2020 og kan hentes 
via http://www.lyset-i-valby.dk/fuldmagt 
Bestyrelsen vil gerne opfordre at denne mulighed benyttes, idet der traditionelt har været problemer med 

stort nok fremmøde til at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.  

Niels Ulrik Friis, formand for Grundejerforeningen Lyset, Fengersvej 21 
E-mail: nielsulrikfriis@hotmail.com Mobil: 31268026 

Bestyrelsens sammensætning kan ses på http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm 

tel:31%2026%2080%2026
http://www.lyset-i-valby.dk/fuldmagt
mailto:nielsulrikfriis@hotmail.com

