
 

 

Generalforsamling for Grundejerforeningen Lyset 
mandag 24. oktober 2022 kl. 19:00 – 21.00 

STED: LOKALE 4 3.sal VALBY KULTURHUS Valgårdsvej 4 VALBY ved Toftegårds Plads 

 
Dagsorden   
 
1. Valg af op til 2 dirigenter  
 
2. Vedtagelse af dagsorden  
 
3. Valg af referent  
 
4. Godkendelse af referat  
Find referatet her: www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/GEN21.pdf 
 
5. Formandens beretning  
Aktivitet i bestyrelsen og foreningen  
 
6. Beretning fra nedsatte udvalg. 
Forskønnelsesudvalg vedr. kommunens forvaltning af vores bevarende lokalplan 
Trafikudvalg vedr. udfordringer med trafik og parkering i Lyset 
Bladudvalg (Lysavis) 
Loppemarked 
Festudvalg: 

Halloween  
Juletræ 
Fastelavn 
Sommerfest 

 
7. Kassereren aflægger regnskab for regnskabsår 2021/2022 
 
8. Valg til bestyrelse og udvalg  
Formand, suppleant og 1. revisor vælges i lige år. Genvalg kan finde sted  
 
9. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.  
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen har et par ændringsforslag til 
vedtægterne, som er vedlagt på næste side.  
 
10. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.  
Budget 2022/2023 
 
11. Vedtagelse af kontingent  
 
12. Eventuelt 
  
 



 

 

Til pkt. 9 Forslag fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:  
§ 7 Foreningens ordinære kontingent og ind- og udbetalinger i øvrigt sker over postgirokonto 614-
5698. 
Ændres til: Foreningens ordinære kontingent og ind- og udbetalinger foretages via foreningens 
bankkonto 
I § 9 står 
”Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved fuldmagt”. Dette ændres til: 
”Intet medlem kan repræsentere flere end tre andre medlemmer ved fuldmagt”. 

  
Såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der afgives fuldmagt til enten 
bestyrelsen eller andet medlem. Bestyrelsen vil gerne opfordre at denne mulighed benyttes, idet der 
traditionelt har været problemer med stort nok fremmøde til at generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig.  
 
Nederst på denne side eller på Lysets webside findes en blanket, hvor du kan give en anden person 

fuldmagt til at stemme på dine vegne. Se http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Fuldmagt.pdf   

Bestyrelsens sammensætning kan ses på http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

FULDMAGT 

(Udfyld venligst med tydelige BLOKBOGSTAVER.)  

Undertegnede medlem af grundejerforeningen ”Lyset”, beboende adressen:  

 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………  

giver hermed: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

beboende adressen:  

 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………  

fuldmagt til at stemme på mine vegne på ”Lysets” generalforsamling den 24.10.2022  

PS Du kan også give din fuldmagt af en af følgende bestyrelsesmedlemmer:  

❑ Niels Ulrik Friis, Fengervej 21 ❑ John Fjord Hansen, Steins Plads 3 ❑ Jakob Suppli, Eschrichtsvej 10  

Dato: ……………..……… 

http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Fuldmagt.pdf

