
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) 
 

Dagsorden til (coronaudskudt) generalforsamling 2020 
 

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 me d 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 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  

 

Generalforsamling 
 

søndag den 6. september 2020, kl. 13.30 (NB! Ny tid) 
 

afholdes ordinær generalforsamling i  
Teatersalen i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 

   

DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og budget for 2020 

- Regnskab og budget er vedlagt. 

5. Orientering om hvidtning 

- Bestyrelsen orienterer om hvidtning i 2020. 

6. Orientering om parkeringsordning fra foråret 2020  

7. Forslag til beslutning om vejprojekt v/Vejprojektgruppen 

- Bilag fra Vejprojektgruppen og bestyrelsen er vedlagt. 

8. Indkomne forslag til beslutning  

    A. Forslag om beslutningsreferater fra bestyrelsen (bilag vedlagt) 

    B. Forslag om håndhævelse af generalforsamlingens vedtagelser (bilag vedlagt) 

    C. Forslag om fælles skraldedag (bilag vedlagt) 

9. Valg af kasserer 
- Jan Spohr (NA 13) er på valg og genopstiller. 

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
- John Christiansen (SA 29) er på valg og genopstiller. 

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
- Jacob Kornerup (VA 27) genopstiller. 

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
- Ivar Petersen (SA 12) er på valg som revisor og genopstiller.  

- Minna S. Jensen (SA 19) blev genvalgt som revisor for 2019-2021, men trækker sig i år. 
Revisorsuppleant Preben Kærsgaard Philipson (SA 31) stiller op til valg for perioden 2020-2021.  

13. Eventuelt 
Bemærk: Deltagelse forudsætter, at forfaldne kontingenter er betalt. 

Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Trekantens Vejlags bestyrelse 

http://www.denhvideby.dk/

