
Kære Grundejer 

 
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Ny 

Søndergård.  

 

Torsdag d. 25 feb. kl. 20.00 i Sognegården, Dyssegårdskirken 
 

 

Kl.20.00 –  Generalforsamling 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller 

3. Beretning 

4. Regnskab 2015 

5. Indkomne forslag (se bestyrelsens forslag  omdelt sammen med denne indkaldelse) 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 2016, herunder vederlag til bestyrelsens medlemmer. 

7. Valg i henhold til lovens § 10 

8. Orientering fra aktivitets udvalg 

9. Eventuelt 

 
 

Andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes være formanden Ulla Pilgaard 

Pedersen, Langengen 8,  formand@nysoendergaard.dk i hænde senest den 17. feb. 2016, jf. 

Lovenes §6 stk.1 . 

 
Ad 7.  Valg til bestyrelsen 

 

1. Valg af formand for 2 år. (Ulla er på valg) 

2. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år (Henrik er på valg) 

3. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år (Felix er på valg) 

4. Valg af 1. bestyrelsessuppleant for 2 år. (Charlotte er på valg) 

5. Valg af revisor for 2 år (Bugge er på valg) 

6.  Valg af revisorsuppleant for 2 år (Jørgen Løkke er på valg) 

 

 
Bilag 

 
A)   Forslag om opsparing til 75 års jubilæumsfest 
 
B) Årsregnskab 2015 og budget 2016. 

 
Detaljeret regnskab inkl. garageregnskaber fra 2015 og budget fra 2016 kan hentes på 

www.nysoendergaard.dk . For grundejere uden internetadgang kan dette hentes hos kasserer Søren 

Hanghøj, Langengen 12. 

 
Fuldmagt kan ligeledes udskrives fra  www.nysoendergaard.dk 

 

Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom jf.§. 6 

stk. 4. 

 
 

Referat 
Referat fra generalforsamlingen vil blive uploaded på hjemmesiden senest fire uger efter 

generalforsamlingen jf. Lovenes § 12. Medlemmer uden internet adgang kan få et eksemplar af 

referatet ved at henvende sig til formanden. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 
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Grundejerforeningen Ny Søndergård 

Forslag til generalforsamlingen 25. februar 2016 

 

Forslag fra bestyrelsen vedrørende afholdelse af 75 års jubilæum samt opsparing hertil.  

Grundejerforeningen har i 2021 75 års jubilæum – i bestyrelsen synes vi det er værd at 

fejre, derfor foreslår vi, at der de kommende fem år afsættes kr. 15.000,- pr. år til en 

opsparing til festen. 

Aktivitetsudvalget har udført budget for festen, og vil på generalforsamlingen fortælle 

om hvilken fest de forestiller sig – men der er lydhørhed så alle forslag og kræfter til 

gennemførelse vil være kærkomne, der er lang tid til  -  men det gør ikke noget hvis vi 

kan begynde at glæde os.  

Bestyrelsens overbevisning er, jo mere vi kommer hinanden ved jo bedre får vi det i 

Grundejerforeningen – livet mellem vores huse.  

 

Bestyrelsen 31. januar 2016  

 


