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Indbydelse til Søgårds’ generalforsamling 2015 
Mandag d. 13. April 2015 kl. 18,  hos EnergiCenter Voldparken. 
Kobbelvænget 65. Forenings Lokale 204, 2. Sal (lettest med elevator, følg skiltene) 

 
Bestyrelsen har sammensat følgende program: 

 

Kl. 18:00   Spisning (Foreningslokale 204 på 2. Sal) Der serveres smørrebrød med øl/vand,       

efterfulgt af kaffe med småkager 

Kl. 18:45 ”EnergiCenter Voldparken”, Rundvisning på anlægget, ved Karsten Brisell, der vil 

følge op på sidste års foredrag om ”Lokale ildsjæle omdanner nedlagt skole til dynamisk kraftcenter 

– vision, status og muligheder” (Karsten Brisell, er formand for Udviklingsforeningen EnergiCenter 

Voldparken (ECV) og bestyrelsesmedlem for Fonden i ECV). 

Kl.   19:30 – 21:00  Generalforsamling (Foreningslokale 204 på 2. Sal) jf. vedlagte dagsorden. 

 
Af hensyn til køkkenet bedes deltagere i fællesspisningen give besked til formanden senest 

mandag d. 6. April, på tlf. 40181571 (hvor besked kan lægges), a.sebbelov@live.dk , eller put den 

udfyldte ” slip” i postkassen på Pilesvinget 55 – TAK ! 

Har du/I endnu ikke fået oplyst Søgård om en kontakt E-mail adresse, så benyt lejligheden. NU !! 

 

 

 

Klip her ------------------------------------------------------------------------------ 

Navn Vej Nr. Antal. pers. 

    

Spisning:     

Generalforsamling:  
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Generalforsamling i G/F Søgård, Mandag d. 13. April 2014 kl. 19:30 

Dagsorden: 

 

1.   Valg af dirigent 

2.    Bestyrelsens beretning 

3.    Regnskab 2014 

4.    Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af Budget 2015*) 

5.    Indkomne forslag : Ingen 

6.    Valg af formand : Anne Sebbelov genopstiller ikke 

7.    Valg af to bestyrelsesmedlemmer **)Flemming Huss og Torsten Olsen genopstiller              

8.    Valg af hhv. 1 revisor og revisorsuppleant **)hhv. Martin Ranhauge og Claus 

Bøje Petersen genopstiller. 
9)     Eventuelt 

*) Bestyrelsen foreslår et uændret kontingentet på kr. 3.000,00 i 2015, da en 

konsolidering af foreningens formue, fortsat er nødvendig, så foreningen er vel 

rustet til de kommende større fortovs- og vejvedligehold. 

**) Kandidater til formandsposten, bestyrelsesposter, revisor hvervet eller 

revisorsuppleant hvervet, kan allerede nu melde sig til formanden forud for 

generalforsamlingen (tlf. 40181571 eller a.sebbelov@live.dk) 

 
Bestyrelsen betragter dette, som et arrangement ”for voksne”, men børn er velkomne. Bestyrelsen 

håber, at mange vil deltage i fællesspisningen og således træffe naboer, genboer og andre i 

foreningen. 

 

Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at engagere sig i foreningen og 

møde op til generalforsamlingen. 

Vel mødt ! 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for G/F Søgård, Brønshøj 


