
HVIDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

Maj 19680

0/. Hoslagt fremsendes girokort til brug ved betalingen af kon-

tingentet for 1968 med kr. 90,00, hvilket er det beløb, kontin

gentet blev fastsat til på sidste generalforsamling.

Kontingentet bedes venligst indbetalt senest den 150juni 1968,

og kun pr. giro. Det er bestyrelsens håb, at alle vil betale uden

yderligere påkrav for at undgå unØdigt ekstraarbejde for bestyrel-

sen.

På generalforsamlingen den 27.marts 1968 indvalgtes fØlgende

i bestyrelsen, der har konstitueret sig som anført:

Fru Lis Zilstorff,

Fru Eva Olivarius - sekretær,

ForvaltningsinspektØr V.Viig Nielsen - kasserer,

Læge Ole WarnØe - næst~ormand og

Landsretssagfører E.HØgh - formand.

I overensstemmelse med beslutning på generalforsamlingen ret

tes fØlgende henstillinger til medlemmer~

l. Græsslåning bØr undgås lØrdag mellem kl. 1200 - 1500 samt

sØndag i? it 1200 - 1600 o

2. Til hundeejere henstilles ikke at lade deres hunde færdes uden

ledsagelse i området. De løsgående hunde er flere steder en stor

gene i andres haver - både for så vidt angår Ødelæggelse af be

plantninger m.m. og det uæstetiske forhold disse hunde fremby

d-er.

3. Medlemmerne bØr have deres opmærksomhed henledt på, om deres o

liefyr er rigtigt indstillet. Et forkert indstillet olifyr med

fØrer en direkte sundhedsfarlig luftforurening og meget ubeha

gelig lugt for naboer og genboer. Der kan hos olifirmaerne teg

nes et serviceabonnement, omfattende rensning, eftersyn og ind

stilling af oliefyr. I samme forbindelse skal man til deres ori

entering fremhæve, at et rigtigt indstillet oliefyr samtidig

giver bedre brændselsØkonomi.

BESTYRELSEN
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Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 27.marts 196$ klokken 20i

på hotel Lyngby.

Dagsorden ifØlge vedtægternes § 10:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virk
somhed i det forlØbne år.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til god-
kendelse.

4. Fastsættelse af vederlag til kasseren.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Eventuelle forslag (§ 8).

7. Valg af bestyrelse (§ 15).

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt •

Regnskabet fØlger hoslagt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.



Hvidegårdens Grundejerforening.

Driftsregnskab for tiden l/l - 31/12 1967.

INDTÆGTER.

Kontingenter ---------------------------

Renteindtægt - giro -------------------

Renteindtægt - bankbog -----------------

kr.
Il

Il

6.525,00

33,72

172,73

UDGIFTER.

Honorar for lønnet medhjælp -----------

Kontorartikler, porto og duplikering ---

Generalforsamling ---------------------

Græsslåning samt pasning af træer i 1966

Grusning, græsslåning samt pasning af
træer i 1967 -------------------------

Vejskilt -------------------------------

El- og vejbelysning -------------------

Vejvedligeholdelse (7rentegodtgørelse
21,68) -------------------------------

Nettounderskud .-------------------------

kr. 65,00

Il 45,34

" 222,90

" 1.983,26

Il 1.696,90

" 365,00

Il 1.976,53

II 2.580,19

kr.8.935,12

Il
2.203,67

8.935,12
----------------------------------------------------

kr. 3.045 ,00

Yf 2.085,14

kr.5.l30,14 kr. 5.130,14

kr. 4.288,81

II 2.203,67

Status pr. 3l.december 1967

kr.2.533,94

II 2.596,20

Il 0,00

Postgiro beholdning --------------------

Bankbeholdning ------------------------

Kontant beholdning --------------------

Sikringskonto -------------------------

Kapi talkonto:-

Saldo den l/l 1967 ---

Nettounderskud --------

----------------------------------------------------

sign. V.Viig Nielsen
kasserer

sign. H.Buhr
formand

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring,
som jeg har revideret. Bank- og girobeholdningernes tilstedeværelse
er konstateret.

København, den ll.marts 1968

sign. S.Foighel
statsautoriseret revisor


