
 

Værløse, 1. marts 2017 

Kære alle 

 

Med en vinter der går på hæld og dage der tydeligt mærkes lysere, byder vi foråret velkommen med årets 

første nyhedsbrev indeholdende invitation til foredrag og info om årets generalforsamling. 

 

”Rygetlundske” historier  

Vores grundejerforening blev stiftet i 1947 og må med sine 70 år på bagen rumme masser af historier, der 

kunne være interessante at høre om. Med denne opfordring er det vores håb, at vi kan få kontakt til nogle 

af jer, der ligger inde med disse historier og billeder af vores område og som er friske på at dele dem med 

os andre i hyggeligt selskab.  

Er du én af disse, må du meget gerne kontakte formanden John Præstegaard for nærmere planlægning.  

Foredraget vil finde sted i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

Generalforsamling 

I år afholdes generalforsamlingen onsdag den 22. marts kl. 19.00 til godt 21.00 og helt som sædvanligt i 

Espebos fælleshus Ryetvej 113. Det er et hyggeligt og velbesøgt arrangement og som altid serveres der lidt 

god vin, vand samt et lækkert udvalg af oste og pølser. 

 

Vi vil også benytte dagen til at byde nye grundejere velkommen.  

 

Indkaldelse til generalforsamling vil blive udsendt 14 dage før mødet i henhold til vedtægterne (Love for 

Grundejerforeningen Rygetlund). Lovene kan findes på hjemmesiden www.rygetlund.dk under fanebladet 

”om os”.  

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud 

for generalforsamlingen. 

 

3 af de 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg. De modtager alle genvalg. Foreningen har 2 suppleanter, hvor 

den ene post er ubesat. Bestyrelsen håber, at der er interesserede, der vil byde ind til den post. 

 

Der har i det forgangne år været lidt kommentarer til vores love. Bestyrelsen er enig i, at nogle af reglerne 

måske trænger til lidt modernisering. Vi gør dog opmærksom på, at ændringer til lovene er et større arbej-

de og kræver muligvis juridisk bistand. Bestyrelsen anbefaler derfor, at vi på nuværende tidspunkt ikke  

ændrer noget og i givet flad begrænser ændringer til et minimum. Lovændringer skal godkendes af general-

forsamlingen og forslag til ændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen.  

 

Mange hilsner fra bestyrelsen og på gensyn den 22. marts kl. 19.00 

 

John Præstegaard (Nørrevænget 110 / johnpraestegaard@gmail.com)  

Formand 
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