
 

 

GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

29. SEPTEMBER 2020 

 

 

 

1. Bestyrelsen i Grundejerforeningen Hvedevænget inviterer hermed til den årlige        

ordinære generalforsamling tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00 på Kokkedal Skole 

Vest     (Fællessal/kantineområdet eller mødelokalet over for tandlægerne ).  

 

2.1 Følgende er ikke på valg, da de i 2019 blev valgt for to år frem til 2021: 

•   Bestyrelsesmedl.: Allan Sørensen (10), Jørgen Siiger (79) 

•   Bestyrelsessuppleant: Margit Nielsen (77)  

•  Revisor: Anders Kopping (68). 

  

2.2 Følgende, der er valgt frem til 2020, er på valg:  

• Bestyrelsesmedl.:  Kjeld Christiansen (9),  Mark Haag (47), Henning Mortensen (64), 

alle tre villige til genvalg  

• Bestyrelsessuppleant : Ingeborg Vind Nielsen (62) villig til genvalg 

• Revisor: Erik Johannes Aagaard (34) villig til genvalg for 1 år 

 

2.3 Følgende hverv besættes efter valg for ét år ad gangen:  

• Formand  

• Kasserer 

• Revisorsuppleant 

  



 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år  

 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer  

 

4. Rettidigt indkomne forslag  

 Eventuelle forslag leveres til bestyrelsen senest tirsdag den 15. september kl. 19.00  

 (Allan Sørensen nr. 10 eller Helge Hesselberg nr. 13).  

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 

6. Valg af formand for bestyrelsen 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2022:   

a. Bestyrelsesmedlem: Kjeld Christiansen (9) (villig til genvalg)    

b. Bestyrelsesmedlem: Mark Haag (47) (villig til genvalg) 

c. Bestyrelsesmedlem: Henning Mortensen (64)  (villig til genvalg) 

d. Bestyrelsesmedlem (ét år): Mangler, idet Michael Lysgaard (31) er trådt ud af bestyrelsen 

e. Bestyrelsessuppleant Ingeborg Vind Nielsen (62) (villig til genvalg) 

 

8.  Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 

 

9.  Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant:   

 a. Revisor for to år frem til 2022: Erik Johannes Aagaard (34) (villig til genvalg for 1 år )  

 b. Kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2021: Alice Kiander (5) (villig til genvalg) 

 

10. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

 

 

Notér i din kalender, at du bør deltage i din grundejerforenings generalforsamling. Vi har alle et 

fælles ansvar, fælles udgifter og et fælles arbejde at gøre i Hvedevænget … og vi er sikkert fælles 

om at have holdninger og meninger om, hvordan Hvedevænget skal udvikle sig. Kom med dem. 

 

Skulle du være forhindret i at deltage, så husk at give fuldmagt til en nabo, der deltager. 

 

 

Venlig hilsen   

Bestyrelsen 


