
 
 

Indkaldelse til 
Generalforsamling i Grundejerforeningen Vibekevang 

 mandag den 11. maj 2015 kl.19  
Askovfonden KBH+ - Ragnhildgade 1 

 
Alle beboere og ejere i Vibekevang indkaldes til generalforsamling.  
 
Grundejerforeningen støtter og igangsætter initiativer i Vibekevang og står for forskellige sociale 
arrangementer som; sommerfest, fastelavn, rengøringsdage i kvarteret og fællesspisning. 
Grundejerforeningen taler kvarterets interesser overfor myndighederne omkring for eksempel 
renovation, trafiksanering, miljø og gadevedligeholdelse. 
 
Grundejerforeningen Vibekevang fungerer som en beboer- og ejerforening for alle i Vibekevang. 
Bestyrelsen arbejder pt på at få lavet vores vedtægter om, så de afspejler virkeligheden. 
 
På generalforsamlingen håber vi at kunne præsentere et forslag fra Parknet til internet, telefoni 
og TV, som er økonomisk attraktivt for de som ønsker at deltage. Det skal understreges at 
Grundejerforeningen ikke står for en sådan løsning, men blot faciliterer processen.  

 
Foreningen er drivkraft i lokalt forankrede arrangementer. Derfor har vi afsat en mindre pulje, 
man kan søge til arrangementer og nye tiltag for og med Vibekevangs beboere. 
 
Kom til generalforsamlingen, mød dine naboer og vær med til at gøre vores kvartér endnu bedre. 
 
Vi glæder os til at se jer! Vi byder på kaffe, the og småkager. 

 
Husk at betale kontingent kr. 250,- 

 
Indbetales til Grundejerforeningen: 

Konto 1551 10134986 (husk at angive navn og adresse!) Du kan også betale på selve dagen. 
 
Skriftlige forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 27. 
april kl.19. 

  
bestyrelsen@vibekevang.dk 

 
Dagsorden for generalforsamling i flg. vedtægter 
1.   Oplæg  
2.   Valg af dirigent.  
3.   Valg af referent.  
4.   Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
5.   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.  
6.   Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.  
7.   Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent og eventuelle bidrag til større arbejder.  
8.   Valg af formand.  
9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.  
10. Valg af revisor og revisorsuppleanter.  
11. Eventuelt. 
 
Foreningens vedtægter, indkaldelse med dagsorden, regnskab, forslag til budget 2015 og rettidigt 
indkomne forslag fra medlemmerne kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller på 
www.facebook.com/groups/vibekevang/ 


