
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) 
 

Bilag til generalforsamling 2014 
 

Den Hv ide By  b lev  g rund lagt  den 26.  apr i l  1899,  hvo r  Va lby  Arbe jde res  Byggefo ren ing b lev  s t i f te t  under  mot toet  

"T i l  Lykke,  He ld  og Ve ls igne lse” .  I  løbet  a f  1899 f remstod en bebyggelsesp lan med 81 huse,  fo rde l t  på syv  fo r -

ske l l ige  hus typer ,  men a l l e  med et  grundar ea l  på 75 k vadratmeter .  I  dag bes tår  f o ren ingen a f  77 huse på Søndre 

A l lé ,  Ves t re  A l lé ,  Nordre  A l lé  og Va lby  Langgade.  Læs mere på www.DenHv ideBy .dk  

 

Ad punkt 7. Indkommende forslag 
 
Ifølge § 9 i vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
være formanden i hænde ”inden den 15. februar.” Normalt minder bestyrelsen medlemmerne 
om denne frist samtidig med at fastelavnsinvitationen udsendes. Dette skete ikke inden den 15. 
februar i år. Bestyrelsen holdt møde den 18. februar 2014 og besluttede at udsætte fristen gan-
ske kort. Det blev der orienteret således om med nyhedsbrev af 20. februar 2014:  
 
”Fristen for at indkomme med forslag til generalforsamlingen var den 15. februar 2014. Fristen 
er udsat til tirsdag den 25. februar 2014. Skriv til formanden.” 
 
Eventuelle formelle indvendinger mod fristudsættelsen bedes meddelt bestyrelsen senest den 
16. marts ved starten af behandlingen af punkt 7. 
 
Bestyrelsen har modtaget denne mail fra NA 8. Vi opfatter den ikke som et egentligt forslag til 
vedtagelse, men snarere et oplæg til igen at drøfte, hvordan vi prioriterer vores midler mellem 
hvidtning og vedligeholdelse af vejene. 
 
 
 
”Fra: Richard Laugesen [mailadressen slettet af red. da bilaget lægges på hjemmesiden]  
Sendt: 21. februar 2014 11:31 
Til: Camilla Neuenschwander 
Emne: Punkt til dagsordenen 

 
Hej Camilla 
 
Jeg har et enkelt punkt til dagsordenen for generalforsamlingen. 
 
Det er følgende.  
 
-Huller ujævnheder i vejen. Vores vej stykke på NA 8 er blevet en attraktion(ikke kun p.g.a. huset har lignet noget 
der trængte til en kærlig hånd). 
 
Vi kan prale af at have Den hvide by's største vandpytter. Dette medfører at der til glæde for mange børn leges 
 og sprøjtes med vand. Det betyder dog ligeledes at vores ny anlagte græsplæne har svært ved at overleve, og 
man kan få våde fødder når man stiger ud af sin bil. 
 
Der mangler hældning på vejen til et afløb, og ligeledes skal de mange huller vejsiderne gerne fyldes op i hele den 
hvide by. 
 
Jeg ser gerne dette behandlet på generaæforsamlingen. 
 
 
--  
MVH. 
 
Richard” 

 

http://www.denhvideby.dk/

