
HVIDEGARDENS GRUNDEJERFORENING
Adr.: Sassvej 8, Gentofte. Tlf. GE. 1037.

HVIDEGARDENS GRUNDEJERFORENING afholder ekstraordinær general
forsamling og foredrag onsdag den 22. marts 1961 klokken 19,20.

MØDESTED: Seminariets forsamlingssal (bygningen med den hØje
skorsten) ved den ny TRONGARDSSKOLE. Indgang fra Trongårdsvej
ad indkØrslen nærmest vandtårnet.

De indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Deres
grundejerforening, som blev stiftet den 21. februar 1961 ved et
mØde på Lyngby rådhus.

Idet vi iØvrigt henviser til tidligere fremsendt skrivelse vedr.
den stiftende generalforsamling meddeles fØlgende:

Det under dagsordenens punkt 9 nævnte forslag "El-forsyning
og vejbelysning" blev vedtaget med 85 % af de afgivne stemmer,
men skal under fornyet endelig afstemning iflg. vedtægternes §
13, fordi den stiftende generalforsamling ikke var beslutnings
dygtig ang. dette punkt, da der var mØdt for få grundejere.

Ovennævnte forslag vedr. el-forsyning og vejbelysning er et
fælles etableringsforslag af stor betydning for det kommende vil
lakvarters fremtidige udseende samt et Økonomisk spØrgsmål for
de enkelte grundejere. Derfor beder vi Dem indtrængende om at
komme til stede og afgive Deres stemme.

Det skal tilfØjes, at det vil medfØre en væsentlig fordyrel
se, hvis spØrgsmålet senere skal tages op og vedtages.

DAGSORDEN~ El-forsyning og vejbelysning.

FOREDRAG.

I forbindelse med generalforsamlingen har bestyrelsen fået til
sagn om fØlgende to foredrag:

l. Orientering om de eksisterende lånemuligheder
og financiering ved nybyggeri.
Orienteringen gives af direktØr Viggo NØrby
fra Byggeriets Realkreditfond.

2. Orientering om anlæg af nyudstykkede parcel
husområder og haveanlæg.
Denne orientering gives af formanden for
Dansk Havearkitekt Forening - havearkitekt
Eywin Langkilde.

Som det fremgår af ovenstående, er det lykkedes at formå de al
ler bedste kræfter til at komme til stede og holde foredrag for
foreningens medlemmer og ægtefæller om to meget væsentlige punk
ter vedr. en bygherres overvejelser.

Reserver derfor onsdag aften den 22/3 og mØd op på semina
riet ved TRONGARDSSKOLEN, hvor foreningens medlemmer som de fØr
ste får lejlighed til at benytte den nye foredragssal, som netop
er færdigbygget og i fremtiden bl. a. er tænkt at skulle tjene
som samlingssted for egnens beboere.

BESTYRELSEN.


