
 
 

Indkaldelse til alle 
beboere, lejere, andelshavere og ejere i Vibekevang 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Vibekevang 
 onsdag den 18. maj 2016 kl.19  

Nørrefælled Skole (tidl. Klostervængets Skole), Biskop Krags Vænge 7 
 

Stor 90 års fødselsdag for Vibekevang  
Skal vi have fælles internet, TV og telefoni, skal vi have et fælleshus? 

 
Kære beboere og ejere i Vibekevang 
 
Alle beboere og ejere i Vibekevang inviteres hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen 
Vibekevang onsdag den 18. maj kl.19 på Nørrefælled Skole, Biskop Krags Vænge 7 (tidl. 
Klostervængets Skole).  

 
Grundejerforeningen er for alle i Vibekevang, beboere som ejere. Vi er drivkraften i lokalt 
forankrede arrangementer og vil gerne være med til at starte nye, spændende tiltag for og med 
Vibekevangs beboere. Har du et projekt, du kunne tænke dig at realisere i kvarteret, så lad os 
endelig høre om det! 
 
Foreningen er et talerør til myndigheder og offentlige instanser, derfor er det vigtigt at vi er så 
mange som muligt, der giver vores stemme til kende. Der sker meget i vores nærområde i disse 
år, Kbh´s Universitet bygger lige om hjørnet og metrobyggeri. Vi prøver også at få kommunen i 
tale, bl.a. med henblik på at få en bedre ordning med affaldssortering. 
 
På generalforsamlingen kommer Parknet og fortæller om fælles internet. Der er afsat tid til 
spørgsmål. Og hvad siger I til at prøve at få et fælleshus? 
 

Vibekevang fylder 90 år, det skal fejres!! 
 

Kom med gode idéer, mød dine naboer og vær med til at gøre Vibekevang til et endnu bedre sted 
at bo. Har du lyst til at være med i bestyrelsen? Vi holder møde ca hver anden måned. 
 
 
Vi glæder os til at se jer og 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!) 
Hvis du har kontanter med, kan du betale på selve dagen. 

 
Skriftlige forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 03. maj kl.19.  

 
bestyrelsen@vibekevang.dk 

 



 
  
 
Dagsorden for generalforsamling 
1.   Oplæg far Parknet om fælles internet i Vibekevang 
2.   Valg af dirigent.  
3.   Valg af referent.  
4.   Bestyrelsens beretning 
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 2016 og rettidigt 
indkomne forslag fra medlemmerne kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller findes på vores 
hjemmeside. 

 
 

  www.vibekevang.dk 
 

bestyrelsen@vibekevang.dk 
 

www.facebook.com/groups/vibekevang/ 
 

 
 
Formand: 
Anne Eltard   Vibekegade 3    tlf: 2175 9275  
Kasserer: 
Sladjana Dardic  Vibekegade 26    tlf.: 5050 8197 
Medlemmer: 
Vivi Horn   Lersø Park Alle 49        udtræder af bestyrelsen 
Kasper Vestergaard  Vibekegade 14     tlf.: 6052 6420 
Dot Gomard    Haraldsgade 60   tlf.: 2644 0926 
Torgunn Thomsen   Lersø Parkallé 25    tlf.: 3191 6181 
Lars Bahl               udtræder af bestyrelsen 
Benjamin Ebeling              udtræder af bestyrelsen 

 
Revisor:  
Gerd Augsburg   gerd@augsburg.nu    tlf.: 3057 4192 
Revisor suppleant:  
Kathrine Bjerring Ho   kathrinebho@hotmail.com  tlf.: 2062 4328 


