
 

 

Grundejerforeningen “Rygetlund” 
  E-mail: bestyrelsen@rygetlund.dk                                                                    Internet: www.rygetlund.dk  

 

Indbydelse til Ordinær Generalforsamling 
Afholdes Onsdag d. 26.3.2014 kl. 19.00  

i Espebo’s fælleshus på Ryetvej 113 
 
Dagsorden:        Værløse marts 2014 
 1. Valg af dirigent 
 2. Protokol 
 3. Aflæggelse af formandens beretning 
 4. Regnskab 
 5. Fastlæggelse af godtgørelse til bestyrelsen 

6. Kontingent 
7. Indkomne forslag 

 8. Valg 
 9. Eventuelt 
 

 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Forslag bedes afleveret til formanden Peter Hagedorn, Bostedet 1. 
 
Ad 6 Kontingent: 
Bestyrelsen foreslår også i år kontingent sat til kr. 0,00. 
 
Ad 7 Indkomne forslag 
P.t. ingen 
 
Ad 8 Valg: 
a) Formanden   Peter Hagedorn   (modtager genvalg) 
b) Bestyrelsesmedlem Katrine Grathe   (modtager genvalg) 
c) Bestyrelsesmedlem  Pia Eder   (modtager genvalg) 
d) Suppleant  Søren Scharffenberg  (modtager genvalg) 
e) Revisor   Ernst Knudsen Kristensen (modtager genvalg) 
 
Vel mødt. Vi glæder os til at se jer. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Information om overgang til elektronisk kommunikation 
 
 
 

På generalforsamlingen 2013 blev det besluttet at foreningen, så vidt det er muligt, vil 
overgå til elektronisk kommunikation. 
 
Det betyder i praksis, at referater og anden information fremover udelukkende vil blive lagt 
på foreningens hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling vil dog fortsat komme ud på 
papir. 
 
Dette skal ses i sammenhæng med, at de fleste i dag har adgang til Internettet samt 
email. Samtidig får bestyrelsen flere nyhedsbreve og lignende fra eks. Furesø Kommune, 
som vi godt kunne tænke os at kommunikerer videre. 
 
Bestyrelsen har igangsat en omstrukturering af hjemmesiden, så den forhåbentlig bliver 
lidt mere brugbar. Her vil det i løbet af året også blive muligt, at oprette sin mailadresse, 
såfremt man ønsker en mail tilsendt, når der er nyt på hjemmesiden. 
Indtil da er I velkomne til at sende jeres mailadresse til bestyrelsen@rygetlund.dk. Så vil vi 
allerede nu sende mails når der er nyt.  
 
 
De bedste hilsener  
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Rygetlund 
 




