
STEMMESEDDEL 
GENERALFORSAMLING 

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 

Vejledning: Der må kun afleveres én stemmeseddel pr hus. Stemmesedlen skal, for at være gyldig, 

tydeligt udfyldes med husets adresse, underskrives og afleveres i formandens postkasse, 

Engelstedsgade nr 17 senest torsdag d. 25 september 2020 kl 20.00. 

JA NEJ Ved ikke 
2. Godkendelse af 

bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af 

regnskab for 2019 
Forslag fra bestyrelsen 
4.A Vedtægtsændring: 

Kommunikation til 
husejer (elektronisk) 

4.B Vedtægtsændring: 
Mulighed for 
administrator 

Budget på 100.000 kr. 
årligt. 

4.C Affald sortering – 
Afstemning om man 
som husejer vil tilslutte 
sig fælles ordninger 
eller hellere vil have 
individuelle løsninger 
med mange fraktioner 
på egen grund 

4.D Tilskud til gadespejlet 
4.E Rådgiver til Teknik 

Forslag fra husejerne 
5.A At alle beslutninger som 

vedtages af bestyrelsen 
eller generalforsamlingen 
inden for de kommende 10 



år ikke vil få den 
konsekvens at 
parkeringspladser i vores 
kvarter skal 
nedlægges/afvikles. 

5.B At bestyrelsen arbejder for 
at få opstillet ladestandere 
til El-biler og plugin-hybrid 
biler i 
Lyngbyvejskvarteret.   

   

5.C Grundejerforeningen 
opfordres til at kontakte 
kommunen mhp tiltag, så 
parkering af biler mellem 
bumpene i vore gader 
gøres ulovlig. …forkortet… 

   

5.D Forslag til en diskussion af, 
om grundejerforeningen 
kunne medvirke til 
forbedring af såvel klima 
som miljø ved at gøre det 
muligt for grundejerne at 
oplade elbiler. …forkortet… 

   

5.E At der på budgettet bliver 
sat 30.000 kr af om året til 
aflønning 
af en professionel web 
konsulent der får som 
løbende opgave 
at lægge nyheder og 
informationer på 
husejerforeningens 
hjemmeside.. …forkortet… 

   

5.F Forslag til ændring af 
Håndbog for Husejere 
som tillader 
konstruktionsændring 
ved renovering af 
altaner. 
Se bilag 4 

   

5.G Gartner vedligeholdelse 
ved støjmur og pladsen 
samt juletræ. . …forkortet… 

   

     

6. Godkendelse af budget 
for 2021 

   

7. Godkendelse af 
kontingent og bøder 

   

8. Godkendelse af 
honorarer 

   

9. Valg af næstformand 
for 2 år 

Skriv 1 navn  



 Valg af kasserer Skriv 1 navn 
 

 

 Valg af menigt 
medlem/suppleant 

Skriv 1 navne  

 Valg af menigt 
medlem/suppleant 

Skriv 1 navne  

 Valg af menigt 
medlem/suppleant 

Skriv 1 navne  

 Valg af menigt 
medlem/suppleant 

Skriv 1 navne  

 Valg af 3 
voldgiftsmænd 
 
 

Skriv 3 navne  

 Valg af revisor 
 

Skriv 1 navn  

 Valg af 
revisorsuppleant 

Skriv 1 navn  

 
 
 

NB SKAL UDFYLDES!! 
Adresse  

 
Navn  

 
Underskrift og dato 
”Du skriver under på at du er ejer og 
berettiget til at stemme” 

 
 
 

 


