
Virum d. 2/4/2009

Der indkaldes hermed til

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 29. April 2008 kl. 20.00 i Virum Kirkes Krypt, lille sal, Kirkebakken 10

DAGSORDEN       

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2008/2009 samt forslag til budget for 2009/2010

4. Forslag om ændring af vedtægter
5. Valg eller genvalg af formand og halvdelen af bestyrelsens medlemmer i henhold til §11
6. Valg af to suppleanter

7. Valg af to revisorer
8. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser
9. Eventuelt  -- Festudvalg til fastelavn og sommerfest

Punkt 3 : Urevideret regnskab og budget forslag for 2008/2009 er vedlagt. Revideret  regnskab fremlægges
på generalforsamlingen.

Punkt 4 : Bestyrelsen forslår ændring af vedtægter så foreningens formand vælges af bestyrelsen ved
dennes konstiuering.

Punkt 5. Foreningens vedtægter kræver at eventuelle forslag fra medlemmerne skal være indleveret til

bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen modtager forslag fra medlemmerne
vil forslagene blive ophængt i udhængsskabet ved den grønne sti inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen søger nye medlemmer
Bo Vv 108a og Rene Vv 99 er på valg og genopstiller ikke. Niels, Fh 36 er på valg og er bestyrelsens

kandidat til formandsposten.  Mette Fh 59 er på valg og modtager genvalg.

Bestyrelsen har brug for nye medlemmer, og alle som er interesseret opfordres til at tage kontakt med

bestyrelsen inden generalforsamlingen eller møde op på denne.

Containere opstilles i weekenden fra den 17. april til den 19. April
Containerne er kun til haveaffald. Fliser, sten, jord og lignende typer affald må ikke fyldes i containerne.
Haveaffaldet bedes skåret i stykker af højst 1 meters længde.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en øl eller vand

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frugthegnet

Bo Thomsen   Vv 108a Niels Kristensen Fh 36 Mette Vemmer  Fh 59

Rene Lundbye Vv 99 Søren Nielsen Fh 86 Søren Kallenbach Fh 94

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET”

v/ Formand   Bo B. Thomsen    Virumvej 108A     2830  Virum



Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter

$11

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer; antallet bestemmes af
generalforsamlingen. Formanden vælges særskilt for 2 år af gangen. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
afgår hvert år halvdelen efter tur eller om fornødent ved lodtrækning. Genvalg kan ske.  Bestyrelsen fordeler

selv mandaterne som næstformand, kasserer og sekretær.

Ændres til 
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer; antallet bestemmes af
generalforsamlingen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne efter tur eller om fornødent ved

lodtrækning. Genvalg kan ske.  Bestyrelsen fordeler selv mandaterne som formand, næstformand, kasserer
og sekretær.


