
Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 
Ordinær generalforsamling 2017 

 

 

Ordinær Generalforsamling  -  G/F Alb. Vest3, Egelundskolen, kantinen 
 

Torsdag den 9. marts kl. 19.00    (kl. 18.30 for spisende deltagere) 
 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. Ingen 
5. Fastsættelse af kontingent og budget for 2017. Budgetforslag vedlagt. 
6. Valg af kasserer. Lars Jensen genopstiller iflg. tidligere vedtagne betingelser. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lisbet J. Hansen og Kirsten Pedersen genopstiller. 
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Nuværende Erik Lind genopstiller som suppleant. 
9. Valg af to revisorer. Nuværende er Per Scheye og Hanne Jess. 
10. Valg af to revisorsuppleanter. Nuværende er Erik Lassen og afdøde Steen Bender. 
11. Eventuelt - Orientering om beskæring mod Egelundsvej. Afslutning af generalforsamling. 
12. Gæstetaler er energirådgiver Christian Oxenvad fra Albertslund Kommune. Christian vil 

fortælle om TAO, som er en mulighed for borgerne om at lease og få vedligeholdt nyt 
varmetilslutningsanlæg (varmekedlen mm), enten når det nuværende anlæg er tjenlig til 
udskiftning eller før, hvis det er en god investering i forhold til besparelsen. Gennemgangen 
forventes at vare fra ca. 20.30 til 21.00, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.  

 
Inden mødet byder bestyrelsen på smørrebrød til deltagere, som er tilmeldt spisning. 
 
Med venlig hilsen og vel mødt 
Bestyrelsen 

 
Ophold Egelundskolen: 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er med særlig tilladelse, at vi får lov at benytte 
Egelundskolens område til vor generalforsamling. Bemærk, at hele skolens område er røgfrit.  
Vi beder om hjælp til eventuel op- og nedtagning af stole og borde i kantinen samt om, at vi 
gengælder skolens venlighed med, at alt efterlades på ansvarlig vis.  
Hørehæmmede bedes sikre sig pladser foran i lokalet, for bedre at kunne høre talerne. 

 

 
 
Spise-tilmelding til generalforsamling afleveres senest fredag 3. marts kl. 19.00 
 
Der tilmeldes ___ antal Vest3 beboere til spisning kl. 18.30 inden generalforsamlingen 
 
 
Navn: ___________________________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________ 
 
Afleveringsadresser:  Mørkager 43 (Niels Schjødt-Hansen) Lodager 9 (Lars Jensen) 

Mørkager 48 (Lisbet J. Hansen) Skærager 5 (Kirsten S. Pedersen) 
Skærager 28 (Jesper Hjorth Pedersen) 


