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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Grundejerforeningen Rugbakken 

 

Tid: Tirsdag den 22. september 2020 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) Forelæggelse af det reviderede regnskab fra det forløbne år til godkendelse   
5) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år  
6) Behandling af indkomne forslag  

a. Bestyrelsen har fremsat ændringsforslag til vedtægter.  
b. Indkomne forslag: Afventer    

7) Valg til bestyrelsen: I lige år vælges formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant samt 
en revisor (jf. §4.1).      

8) Eventuelt 

 

 
Ad 5) Bestyrelsen foreslår et kontingentfrit år.   
 
Ad 6) Bestyrelsen har valgt af fremsætte ændringsforslag til vores vedtægter. Der vil blive afholdt afstemning 
om godkendelse af ændringsforslag på generalforsamlingen blandt de fremmødte.  
 
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 14. sept. i 
formandens postkasse (Sorrentovej 44) eller på mail: formand@gf-rugbakken.dk 
 
Ad 7) Valg til bestyrelsen: *********** VIGTIGT ************ 
 

• Formand John H. Nielsen (SORR-44) er på valg og ønsker ikke genvalg.  

• Kasserer Povl Holm (ITA-53) er fraflyttet og udtrådt af bestyrelsen. Ny kasserer skal vælges!    

• Revisor Rasmus Bukkehave (SOR-48) er på valg og ønsker ikke genvalg. 

• Best. medlem Monica Lindhardt (SOR-38) er på valg og ønsker ikke genvalg. 

 
Pga. Corona situationen vil der i år kun blive serveret øl/vand samt kaffe og småkage. Håber vi ses. Vi 
forventer at generalforsamlingen er afsluttet ved 21-tiden.  
 
Bemærk!  Undertegnede (formanden) har valgt at udtræde fra bestyrelsen og dermed stoppe som formand.  
Jeg har kørt parløb med Povl Holm i mange år, og da han er fraflyttet, finder jeg det er et godt tidspunkt også 
at stoppe og lade nye kræfter komme til. Så nu er der mulighed for at sætte et nyt hold i bestyrelsen. Kom 
frisk og hjælp med at holde vores veldrevne grundejerforening kørende i fremtiden. Arbejdsbyrden er 
begrænset, da vi ikke har nogen større igangværende projekter.   
 

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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