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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Grundejerforeningen Rugbakken 

 

Tid: Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00 

Sted: Sundkirken (menighedssal), Lodivej 9 

 

 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent og referent  
2) Godkendelse af lovlig indkaldelse til generalforsamling – herunder varsling 
3) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år   
4) Klimatilpasningsprojekt for Engvej: 

- Status på projektet ved bestyrelsen 
5) Parkering og mulig udvidelse af 3-timers p-zone til vores område 
6) Vejfest 
7) Forelæggelse af det reviderede regnskab fra det forløbne år til godkendelse (se bagside!)  
8) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år  
9) Behandling af indkomne forslag  
10) Valg til bestyrelsen: I lige år vælges formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant samt 

en revisor (§4.1) 
11) Eventuelt 

 

 
Ad 4) På foreningens hjemmeside (www.gf-rugbakken.dk) kan du læse mere om klimatilpasningsprojektet for 
Engvej samt se den seneste skitsetegning af projektet pr. marts 2017 på vores hjemmeside:  
http://www.gf-rugbakken.dk/igangvaerende-projekter/klimatilpasningsprojekt-paa-engvej-nord-am8a/ 
 
Ad 5) Status på parkering og mulig udvidelse af 3-timers p-zone ved bestyrelsesmedlem Hanne Wilhjelm og 
kasserer Povl holm.   
 
Ad 6) Bestyrelsen lægger op til at der afholdes en vejfest, og at der nedsættes et festudvalg, som starter 
med at fastlægge tid og sted, så det kan meldes ud i god tid.  
 
Ad 7) Det reviderede regnskab for det forgangne år 2017 er vedlagt indkaldelsen. 
 
Ad 8) I henhold til vores vedtægter (§5.9), så skal forslag til generalforsamlingen være indgivet skriftligt til 
bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 22. maj i 
formandens postkasse (Sorrentovej 44) eller på mail: formand@gf-rugbakken.dk 
 
Ad 10) Valg til bestyrelsen: 
 

• Formand John H. Nielsen (SOR-44) er på valg og villig til genvalg  

• Best. medlem Torben Andersen (SOR-32) er på valg og ønsker ikke genvalg 

• Revisor: Hanne Damm (SOR-28) er på valg og villig til genvalg   

 
Foreningen byder på smørebrød og forfriskning (øl/vand) samt kaffe. Håber vi ses. 
 

På bestyrelsens vegne 

John H. Nielsen (Formand) 
Sorrentovej 44 
2300 København S 
E-mail: formand@gf-rugbakken.dk | Mobil: 40 86 00 58 | Telefon: 32 58 14 28 (aften) 
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