
 

RØRPOSTEN 
Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 24. marts 2017 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

Onsdag den 27. april 2017 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 (vedlagt). 

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

4. Forslag til vedtægterne. 

5. Fastsættelse af kontingent 2017 (budgetforslag 2017 vedlagt). 

6. Forslag til Lokalplanen 61 

7. Gartner dag 2017. 

8. Forslag fra medlemmerne. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder valg af formand. 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 

 

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

 

 Bestyrelsesmedlem Patrik Erbs-Jensen R44 for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Tobias Laursen R45 for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Per Lauritsen R116 for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Eli Petersen R37 for 1 år 

 Suppleant Kisa Laursen for 1 år 

Suppleant Henriette Sonnested R37 for 2 år 

 Revisor Kirsten Holkenfeldt R39 for 1 år 

 Revisor Jørgen Johansen R90 for 1 år 

 Revisorsuppleant Ole Madsen R23 for 1 år 

 

Bestyrelsen foreslår Patrik Erbs-Jensen R44 som formand. 

Patrik, Tobias og Per er alle villige til genvalg. 

Eli valgte sidste år at træde til som bestyrelsesmedlem for 1 år, og tog efterfølgende kasserer rollen på 

sig, Eli ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår at suppleant Henriette træder ind i bestyrelsen og vare-

tager kasserer rollen. Kisa Laursen R45 ønsker genvalg som suppleant for 1 år. 

Revisor Kirsten Holkenfeldt R39, revisor Jørgen Johansen R90 og revisorsuppleant Ole Madsen R23 er 

alle villige til genvalg. 

 

 

 



 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes be-

styrelsen skriftligt senest onsdag den 6. april 2017 til Patrik Erbs-Jensen, Rørløkken 44, og fremsendte 

forslag eller sager til behandling vil blive omdelt til samtlige medlemmer senest 8 dage inden generalfor-

samlingen. 

 

Fuldmagt 

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 


