
Generalforsamling i Grundejerforeningen Vibekevang
indkaldelse til alle i Vibekevang

beboere, lejere, andelshavere og ejere 

 tirsdag den 16. maj 2016 kl.19 
Nørre Fælled Skole, Biskop Krags Vænge 7

Kære beboere og ejere i Vibekevang

Foråret banker på og det er atter tid til den årlige generalforsamling i Vibekevang.

Grundejerforeningen Vibekevang er en beboerforening for alle beboere, lejere, andelshavere og 
ejere i Vibekevang. I inviteres hermed til generalforsamling tirsdag den 16. maj kl.19 på Nørre 
Fælled Skole, Biskop Krags Vænge 7. 

Kom og mød dine naboer, mød bestyrelsen, eller har du måske lyst til at være med i bestyrelsen? 
Kom og vær med til at gøre Vibekevang til et endnu bedre sted at bo.

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag den 17. juni holder vi stor sommerfest!!

Grundejerforeningen arbejder lokalt i Vibekevang og vil gerne være med til at starte nye tiltag for 
og med Vibekevangs beboere. Foreningen er også talerør til myndigheder og offentlige instanser,
derfor er det vigtigt at vi er så mange som muligt, der giver vores stemme til kende.

Vi er blevet gult P-område, kommunen har overtaget vores veje, der er en ”modstrømscykelsti” 
på vej, der bygges på Metroen og der sker i det hele taget mange nye ting i vores kvartér. 

Så kom til generalforsamling og vær med til at gøre Vibekevang til et endnu mere levende 
kvartér.

Vel mødt til generalforsamling. Vi glæder os meget 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 02. maj kl.19. 

bestyrelsen@vibekevang.dk



Dagsorden for generalforsamling
1.   Oplæg fra aktør i vores lokalområde.
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 2017 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:
Kasper Vestergaard Vibekegade 14 tlf.: 6052 6420
Dot Gomard Haraldsgade 60 tlf.: 2644 0926
Torgunn Thomsen Lersø Parkallé 25 tlf.: 3191 6181
Charlotte Nymand-Bagge Gyritegade 14
Søren Markersen Vibekegade 13

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