Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By)
Dagsorden til (coronaudskudt) generalforsamling 2021

Generalforsamling
søndag den 13. juni 2021, kl. 13.30 (NB! Eftermiddag)
afholdes ordinær generalforsamling i
Teatersalen i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2020 og budget for 2021
- Regnskab og budget er vedlagt.
Orientering om hvidtning
- Bestyrelsen orienterer om hvidtning i 2021.

6.

Forslag til beslutning om vejprojekt
A. Vejudvalgets oplæg med fælles forslag fra Vejudvalget og bestyrelsen (bilag blev den 5. maj
2021 udsendt med nyhedsmail og lagt på hjemmesiden1. Revideret finansieringsbilag er vedlagt)
B. Forslag vedrørende parkeringspladser fra NA 1, 3 og 7 (bilag er vedlagt)
C. Forslag om renovering af fortove fra SA25 (bilag er vedlagt)

7.

Øvrige indkomne forslag til beslutning
A. Beslutningsreferater fra bestyrelsen (udskudt fra 2020) (bilag vedlagt)
B. Håndhævelse af generalforsamlingens vedtagelser (udskudt fra 2020) (bilag vedlagt)

8.

Valg af formand
- Camilla Neuenschwander (SA 3) er på valg og genopstiller.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
- Per Nørgaard (NA 3) og Jette Gade (NA 20) er på valg og genopstiller.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
- Jacob Kornerup (VA 27), Michael Hansen (VA 9) og Jesper Jørgensen (NA 1) er på valg og
genopstiller.

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
- Preben Kærsgaard Philipson (SA 31) er på valg som revisor og genopstiller.
12. Eventuelt
Bemærk: Deltagelse forudsætter, at forfaldne kontingenter er betalt.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Trekantens Vejlags bestyrelse
1

http://denhvideby.dk/referater/2021/Indstilling%20til%20generalforsamlingen%202021%20-%202021.05.02%20%2003%20-%20til%20udsendelse.pdf
Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byg geforening blev stiftet under mottoet
"Til Lykke, Held og Velsignelse”. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelsesplan med 81 huse, fordelt på syv fo rskellige hustyper, men alle med et grundareal på 75 k vadrat meter. I dag består f oreningen af 77 huse på S øndr e
Allé, Vestre Allé, Nordre Allé og Valby Langgade. Læs mere på www.DenHvideB y.dk

