
 

RØRPOSTEN 
Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 26.02.2020 
 
 

Kære beboere, 

 

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 på Herlev Skole. 

Bestyrelsens beretning, regnskab 2019 og budget 2020 kan findes på grundejerforeningens hjemmeside 

www.rorlokken.dk, hvis der er nogen som ikke selv kan printe dokumenterne ud, kan i henvende jer til 

et bestyrelsesmedlem, som vil være behjælpelige med dette. 

 

Bestyrelsen har valgt, at vi også i år, inden den årlige generalforsamling, spiser smørrebrød med øl eller 

vand til. 

 

Spisningen vil starte kl. 18.00, og herefter starter generalforsamlingen kl. 18.30. Interesserede beboere 

bedes venligst tilmelde sig på nedenstående slip, som skal afleveres inden tirsdag den 10. marts 2020 i 

postkassen hos Rørløkken 44 eller Rørløkken 37. 

 

Husk at fremskaffe en fuldmagt, hvis i bor til leje. 

Ved afstemninger har hver parcel én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan på 

andres vegne afgive mere end én stemme. Fuldmagten skal omfatte alle afstemninger på generalfor-

samlingen. Husk at lejere skal have fuldmagt fra ejere hvert år for at kunne stemme. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for GF Rørløkken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klip 

Tilmelding til spisning inden generalforsamlingen torsdag, den 20. marts 2020. 

 

Rørløkken nr. _______________________ 

 

Antal personer ______________________ 

 

Glutenfri mad, antal _______________________ 



 

RØRPOSTEN 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling              26.02.2020 

 
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år (hjemmesiden). 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (hjemmesiden). 

4. Fastsættelse af kontingent 2020 (hjemmesiden). 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Ad 6. - 8. På valg af medlemmer til bestyrelsen mv. er følgende: 

 Bestyrelsesmedlem Trine Elling R81 for 1 år - Ønsker ikke genvalg 

 Bestyrelsesmedlem Henriette Sonnested Petersen R37 for 2 år – Ønsker genvalg  

Bestyrelsesmedlem Kristian Kvist R51 for 2 år - Ønsker ikke genvalg  

 Suppleant Karina Ingemansen R53 for 1 år - Ønsker ikke genvalg 

Suppleant Jesper Ronstrøm for 1 år – Ønsker ikke genvalg 

 Revisor Kirsten Holkenfeldt R39 for 1 år 

 Revisor Ole Madsen R23 for 1 år 

 Revisorsuppleant for 1 år 

 

 

Da Tobias flyttede fra GF Rørløkken, trådte Jesper Ronstrøm ind som bestyrelsesmedlem.  

Trine og Kristian ønsker begge at træde ud af bestyrelsen, og der skal derfor findes 2 nye bestyrelses-

medlemmer, en for 1 år og en for 2 år. 

Ligeledes ønsker Karina ikke genvalg, Jesper er bestyrelsesmedlem, og der skal derfor finde 2 nye  

Suppleanter, en for 1 år og en for 2 år. 

Revisor Kirsten Holkenfeldt R39, revisor Ole Madsen R23 er alle villige til genvalg. 

Vi kommer derfor til at mangle en revisorsuppleant. 

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres i 

formandens postkassen, Patrik Erbs-Jensen R44 senest tirsdag den 10. marts 2020.  

Forslag er tilgængelige på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for GF Rørløkken 

 


