
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) 
 

Generalforsamling den 6. september 2020 
 

Den Hv ide By  b lev  g rund lagt  den 26.  apr i l  1899,  h vo 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  grundarea l  på 75 k vadratmeter .  I  dag bes tår  f o ren i ngen 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 8. Indkomne forslag  
 

3 medlemsforslag  
 
 
 
A. Beslutningsreferater fra bestyrelsen Forslag stillet af Ivar Petersen (SA 12) 
 
”Jeg foreslår, at der kommer et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde, så alle medlem-
mer kan følge med i, hvad der sker i grundejerforeningen. 

 
Bemærkning. Det er ikke et referat af de forskellige drøftelser, men hvad der er blevet besluttet. 
Det vedkommer alle i foreningen. Referatet kan udsendes sammen med nyhedsbrevet. Det kan 
kun øge interessen for foreningen.” 
 
 
B. Håndhævelse af generalforsamlingens vedtagelser Forslag stillet af Ivar Petersen (SA 
12)  
 
”Da ikke alle kan formodes at have læst referatet fra generalforsamlingen foreslås følgende: 
 
Bestyrelsen følger op til konkrete husejere med brev, besked i postkassen eller personlig kon-
takt, hvis det ses, at konkrete vedtagelser ikke følges op af husejerne.” 
 
 
C. Fælles skraldedag Forslag stillet af Jacob Vissing (VA 3) 
 
Fælles skraldedag 
 
Uddybet således: ”Vedrørende affald var tanken at gøre det til en fælles ting at samle alt affald 
i den hvide by der nu måtte ligge. En grøn tanke gang.” 
 
 

http://www.denhvideby.dk/

