
HVIDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

Adr.g Sassvej 8, Gentofte. Tlf. GE 1037.

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 28. marts 1963, klokken 19930 på
Jonstrup Statsseminarium9 Jrongård~ej 40 (indgang øst
for parkeringspladsen.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

l. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksom
hed i det forløbne år.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendel-
se. - Dette punkt udgår.

4. Fastsættelse af vederlag til kassereren.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Eventuelle forslag (§8).
a) forslag til ensartet-fælleshegn i h.t. deklaration

punkt f - g og n, beplantning af servitutområdet
ifølge pkt. n samt evt. ensartet hegn mod de grønne
områder. Kommunegartner S.A. Hansen vil fremkomme
med forslag til grundejernes afgørelse.

b) Der foreslås følgende ændring og tilføjelse til §2g

Punkt f. ændrea til punkt g.
Som nyt punkt f. indføresg-
f. at drage omsorg for, at græsslåning med eks
plosionsmotor-plæneklippere ikke finder sted i
week-enden fra lørdag kl. 14900 til mandag morgen.

c) Fodgængerovergang over Klampenborgvej.

7. Valg af bestyrelse (§15).

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Ad punkt 3. Det meddeles, at foreningen i det forløbne år hverken har
haft indtægter eller udgifter) men at bestyrelsen af praktiske grunde
har dækket de nødvendige udgifter, og disse vil blive påført årsregn
skabet 1963.

Ad punkt 6a. Dette punkt vedrører særlig medlemmer med hegnspligt mod
Klampenborgvej - hovedadgangsvejen - stierne og de grønne områder, men
er iøvrigt af interesse for alle medlemmer.

Ad punkt 60. Da vi har i erfaring, at det er vanskeligt at samle en be
slutningsdygtig generalforsamling (§13 punkt a), anmodes grundejerne ind
trængende om at komme til stede og afgive deres stemme vedrørende dagsor
denens punkt 6 b. Er De forhindret, kan De, ifølge vedtægternes §12, af
give Deres stemme ved ægtefælle9 eller ved skriftlig fuldmagt ved et an
det medlem. - Hvis De stemmer for forslaget, men er forhindI'et i at af
give Deres stemme som ovenfor nævnt, beder vi Dem udfylde og returnere
vedlagte stemmeseddel.

BESTYRELSEN.

NB. Kr. 35200 til dækning af sikringsfond i h.t. vedtæfternes §5 bedes
venligst på vedlagte girokort indbetalt til foreningen.


