
HVIDEGÅRDENS GRUNTIEJERFORENING

Hoslagt fremsendes girokort til brug ved betalingen af

kontingentet for 1965 med kr~ 75,00, hvilket er det beløb~

kontingentet blev fastsat til på sidste generalforsamlingo

Kontingentet bedes venligst indbetalt senest den 15. juni

1965, og kun pr~ giro, idet foreningen ikke råder over en

bankkonto~ Det er bestyrelsens håb, at alle vil betale

uden yderligere påkrav for at undgå unødigt ekstraarbejde

for bestyrelsen .•

Opmærksomheden henledes på, at ejerskifte skal meddeles

til foreningens kasserer, for at man kan være sikker på~

at indkaldelse til generalforsamling og lign. kommer frem

til rette vedkommende.

Det kan oplyses, at bestyrelsen på sidste generalforsam

ling fik pålagt at drage omsorg for græsslåning af alle

græsrabatterne i 1965, hvilket forsøgsvis skal foretages

på foreningens foranstaltning, og udgifterne hertil afhol

des af foreningen.

Opmærksomheden henledes høfligst på den ejendommene hvilen

de deklaration, hvorefter ubebyggede grunde skal passes,

således at ukrudtet holdes nede, og således at grundene

ikke virker for skæmmende.

På generalforsamlingen genvalgtes den gamle bestyrelse,

som består af:

Fru Lis Zilstorff,

Fru Eva Olivarius,

Arkitekt Naur Klint,

Landsretssagfører P. Thorlacius

Landsretssagfører Henni.ng Buhr

- kasserer, og

- formand"

BESTYRELSEN"



HVIDEG"~RDENS GRUNDEJERFORENING

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 17. marts 1965, klokken 20 på hotel Lyngby.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES § 10:

l. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til
godkend else.

4. Fastsættelse af vederlag til kassereren.

5. Fastsættelseaf kontingentfor det kommende
c8r.

6.

Eventuelle forslag(§ 8).
7.

Valgafbestyrelse(§ 15)

8.
Valgafrevisor

9. Eventuelt.



Hvidegerdens Grundejerforening.

Driftsregnskab for tiden 111 - 31i12 1964.

Indtægter
=========

~ontingenter -ø •.•.••••••••••.•

~enteindtægt giro ............•.......••........

~efusion vedr. regnskabet 1963 ••••••.••••••••••

Udgifter
========

:onorar for lønnet medhjælp •.••.••.•....•..••••

:ontorartikler .
~ver til afg. formand & kasserer .•.••.••..•..•

~I1J. sn ing .
~l-vejbelysning •..•.••.•.•••..••••.•.•••..•.••••

"ejvedligeholdelse •..•..•....... ~....•.•.•.••.•

• • • • • • • • • • • • o • • • • •. • •. • •. • • • • • • • • • • • •

6.525.00

20.03

730.30

64.50

108.61

181.50

267.80

1.776.25

1.210.17

3.666.50

7.275.33 7.275.33

:as s ebeho ldning o •.•••••••.•.•••••••.••.••••••

)ostgirobeholdning

Status pr. 31. december 1964.

.... ...... .. ...... .......... .....

===================

7.345.87

31.15

kke afregnet e1-an1ægsydelse •••.•.....•.•.•..•

iikringskon to .

2.60

3.045.00

apitalkonto:

Sa1d o 111 1964 .•.••.•••••..•....•..

Nettooverskud ... .. .. ..... . ........... ...
662.92

3.666.50

7.377.02

4.329.42

7.377.02

sign. P. Thorlacius

Kasserer

===================

sign. H. Buhr

Formand

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med fore

ingens bogføring, som jeg har revideret. Girobeholdningens tilste

eværelse er konstateret.

København, den 21. januar 1965.

s. Foighel

statsautoriseret revisor


