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Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 22. november 2018 kl. 

19:00 – 22:30 i Teatersalen (lokale nr. 75) på Maskinmesterskolen, Gyrithe 

Lemches Vej 20, Lyngby 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Åbrinkens Grundejerforening i henhold til foreningens vedtæg-

ter. (Vedtægterne siger, at der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af no-

vember, og der skal indkaldes skriftlig med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Regnskabet 

skal være bilagt indkaldelsen. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til 

et medlem af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og være beboerne i hænde senest 3 dage 

før generalforsamlingen.) 

 

Der er parkering med indgang fra Gyrithe Lemches Vej. Gå ind ad hovedindgangen. Teatersalen ligger 

til højre i underetagen. 

 

Undervejs i generalforsamlingen serveres en sandwich. Bestyrelsen beder derfor om, at man tilmelder 

sig på forhånd (ved at sende en mail til bestyrelsen@aabrinken.dk eller ved at lægge vedhæftede "slip" i 

postkassen hos et af bestyrelsesmedlemmerne), så vi ved lidt om, hvor mange vi skal købe. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

 

2) Formandens beretning 

Formandens beretning udsendes forud for generalforsamlingen og gennemgås kun oversigtsmæs-

sigt på generalforsamlingen, hvorefter der er mulighed for diskussion. Herudover er der selvfølge-

lig mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om foreningens ve og vel i det hele taget. 

 

3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  

 

4) Bestyrelsens forslag til budget  

 

5) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til et af bestyrelsens medlem-

mer eller mailes til bestyrelsen@aabrinken.dk senest onsdag d. 3. oktober. 

 

6) Valg til bestyrelsen  

Den siddende bestyrelse har følgende medlemmer: 

– Rune Jacobsen (69), formand 

– Morten Mandrupsen (74) 
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– Kasper Dibbern Petersen (27) 

– Ole Pedersen (99) 

– Torben Rahbek (38), kasserer 

Klaus Weber (61) var medlem i bestyrelsen ved regnskabsårets begyndelse, men valgte at trække 

sig i løbet af året. 

Alle ovenfor nævnte på nær Torben Rahbek er villige til at modtage genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Henrik Brade (4) til valg. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der hermed stadig er ubesatte pladser i bestyrelsen og opfordrer 

kandidater til at stille op. 

 

7) Valg af to revisorer  

De nuværende revisorer er:  

– Intern revisor, Jakob Højsted (3) 

– Ekstern revisor, Grant Thornton 

Begge er villige til at modtage genvalg. 

 

8) Valg af revisorsuppleant 

Den nuværende revisorsuppleant er:  

– Henrik Brade (4) 

Der skal hermed vælges en ny revisorsuppleant, da denne ikke samtidig kan være medlem i besty-

relsen. 

 

9) Eventuelt 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

Bilag: 

– Skema til afgivelse af fuldmagt og blanket til tilmelding til generalforsamling 

– Åbrinkens Grundejerforening i Brede, Årsregnskab for periode 1. juni 2017 - 31. maj 2018 

– Åbrinkens Grundejerforening i Brede, Budget for periode 1. juni 2018 - 31. maj 2019 
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Fuldmagt 

Undertegnede bemyndiger hermed medundertegnede til at stemme på mine vegne ved den ordinære ge-

neralforsamling d. 22. november 2018 i Åbrinkens Grundejerforening. 

 

Dato: 

 

Fuldmagtsgiver: 

Navn: 

 

 

 

Åbrinken nr.: 

Fuldmagtstager: 

Navn: 

 

 

 

Åbrinken nr.: 

 

Hver husejer må maksimalt medbringe en fuldmagt jf. vedtægternes §8, stk. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Klip langs den stiplede linie, så du beholder fuldmagten, hvis du skal bruge den.) 

 

 

Ja, jeg kommer til Generalforsamlingen 

 

 

 

 

For Åbrinken  deltager  personer 

 (husnummer)  (antal)  

 

Tilmelding kan afleveres i Åbrinken 4, 27, 38, 69, 74 eller 99. 

 

Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail med husnummer og deltagerantal til bestyrel-

sen@aabrinken.dk. 

 

OBS! Man må gerne deltage i generalforsamlingen, selvom man ikke tilmelder sig. Tilmeldingen 

bruges kun til, at bestyrelsen kan få en idé om, hvor mange sandwich vi skal bestille. 


