
GENERALFORSAMLING  
Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn 

 
Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.30 på Den Gamle Skole  

 
Grundejerforeningen arbejder for at varetage grundejernes interesser, f.eks. i forhold til lokal 
medbestemmelse, høringer og dialog med forvaltning, men også i forhold til sociale aktiviteter.  
 
Ved medlemskab støtter man foreningens arbejde og de sociale aktiviteter i landsbyen, som 
foreningen står for.  
 
Grundet COVID-19 afvikles generalforsamlingen ikke som sædvanligt. Der er ikke oplæg fra 
forvaltningen, og der vil ikke blive servering af nogen art. Medbring gerne noget til eget 
forbrug.  
 
DELTAGERBEGRÆNSNING: 84 personer. Vi opfordrer til at begrænse fremmøde og 
møde ved fuldmagt. Der kan fremmøde 2 per husstand og hver fremmødte kan 
medbringe én fuldmagt. Skabelon til fuldmagt kan findes på foreningens hjemmeside. 
 
Dagsorden ihht. vedtægter: 

1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen  
2. Valg af referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen  
3. Valg af stemmeudvalg  
4. Beretning ved Formanden.  
5. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.  
6. Indkomne forslag 

(skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).  
7. Valg, jvf. vedtægter.  
8. Eventuelt.  

 
Ad 6. Indkomne forslag 
Indkomne forslag skal sendes til e-mail: formand@kirke-vaerloese.dk eller afleveres i 
formandens postkasse, Knud Hjortøsvej 13.  
 
Ad 7. Valg  
I henhold til vedtægterne, er 3 medlemmer, en suppleant og en revisor på valg. 

Formand: Jens Ottar Hansen – ikke på valg 
Næstformand: Catrine Søndergaard Byrne – på valg og villig til genvalg 

Sekretær: Martin Herluf – på valg og ikke villig til genvalg 
Kasserer: Arne Koggersbøl – på valg og villig til genvalg 
Menigt bestyrelsesmedlem: Iben Larsen – ikke på valg 

Suppleant: Henrik Dalsgaard – ikke på valg 
Suppleant: Matthias Kjær Markussen – på valg og villig til genvalg 

Revisor: Joachim Nolsøe – ikke på valg 
2. revisor: Knud Krætzmer – på valg og villig til genvalg 

 
Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Man kan melde sig ind i døren mod betaling af 
kontingent, 200 kr. Betal med MobilePay eller kontanter (kun lige penge). 
 
Det er muligt at være medlem af Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn, 
selvom man er medlem af en lokal grundejerforening.  
 
LÆS MERE PÅ www.kirke-vaerloese.dk, hvor der også er skabelon til fuldmagt.   
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