
HVIDEGIRDENS GRUNDEJERFORENING

April 1966.

Hoslagt fremsendes girokort til brug ved betalingen af kontin

gentet for 1966 med kr. 75,00, hvilket er det beløb, kontingen

tet blev fastsat til på sidste generalforsamling.

Kontingentet bedes venligst indbetalt senest den 15. juni 1966,

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 ind

kaldelse til generalforsamling og lign. kommer frem til rette

vedkommende.

Opmærksomheden henledes på, at generalforsamlingen besluttede

at græsslåning af græsrabatterne ikke forts~t skal foretages

på foreningens foranstaltning, hvorfor medlemmerne i fremtiden

selv må sørge herfor.

Opmærksomheden henledes på den ejendommene påhvilende deklara

tion, hvorefter også ubeQyggede grunde skal passes, således at

ukrudtet holdes nede, og således at grundene ikke virker skæm

mende.

På generalforsamlingen genvalgtes den gamle bestyrelse, som

består af~

Fru Lis Zilstorff,
Fru Eva Olivarius,
Arkitekt Naur Klint,
Landsretssagfører P. Thorlacius - kasserer, og
Landsretssagfører Henning Buhr - formand.

BESTYRELSEN.



HVIDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Marts 1966

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 31. marts 1966 klokken 20

på restaurant Studenterkilden.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 10:

1. Valg af dirigent

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

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til
godkendelse.

4. Fastsættelse af vederlag til kassereren.

S. Fastsættelse af kontingent for det kommende år~

6. Eventuelle forslag (§ 8).

7. Valg af bestyrelse (§ 1S).
8. Valg af revisor.

9~ Eventuelt.

Til Studenterkilden kan man køre i bil. Kør til den Røde

Port ved hestestutteriet i svinget på Klampenborgvej.

Den lille vej langs med Dyrehavens hegn (Enghavevej) fører

direkte til Studenterkilden.

Regnskab vil blive fremlagt på generalforsamlingeno

Bestyrelsen har besluttet, at der efter gen€ralforsamlingen

vil blive serveret nogle snitter etc. i håb om, at dette

vil lokke flere medlemmer med ægtefælle til at deltage i

generalforsamlingen. Af hensyn til dette arrangement vil

det være ønskeligt, om De senest 2 dage forinden ringer til

formanden (lrs. Henning Buhr, 88 14 78) eller kassereren

(lrs. P. Thorlacius, 88 16 14) og meddeler, om De forven

ter at komme.

Bestyrelsen.


