
   Grundejerforeningen EBERTS VILLABY 
afholder 

Generalforsamling 

 

Tirsdag, den 21. februar 2023 kl.19.30 

 

Sct. Annæ Kirkes Menighedshus, bagindgang 

Indgang Hans Bogbinders Allé  

 

 

Dagsorden iht. vedtægterne: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning om virksomheden i 2022, herunder orientering om 

a) Lokalplan for Englandsvej Nord 

b) Parkering 

c) Trafiksikring 

d) Vedligehold af veje 

e) Renholdning 

f) Ladestandere 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 v/Ida Nielsen (regnskab vedlagt) 

4) Behandling af forslag fra bestyrelsen 

a) Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens oplæg vedrørende parkeringsordningen 

fremadrettet og anvendelsen af indtægterne fra ordningen - se vedhæftede bilag 1 til 

indkaldelse v/Kenneth Joensen 

b) Vejledende drøftelse af, om grundejerforeningen skal godkende opsætning af private 

ladestandere med kabel til vej - se vedhæftede bilag 2 til indkaldelse v/Leif Hernø 

5) Behandling af indkomne forslag mv. 

Forslag, som ønskes behandlet, bedes indsendt skriftligt og motiveret til formanden på 

Dyvekes Allé 9 senest fredag, den 17. februar 2023 (dog helst på e-mail, se næste side).  

6) Fremlæggelse af budget for 2023 v/Ida Nielsen  

7) Valg af bestyrelse m.v. 

På valg er Kenneth Joensen (genopstiller) og Christian Lehmann (genopstiller)  

På valg som bestyrelsessuppleant er Jeppe Terp Scharling (genopstiller) 

På valg er revisor Peter Larsen (genopstiller) 

På valg er revisorsuppleant Søren Høyer 

8) Eventuelt 

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive budt på en forfriskning. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Leif Hernø 

Formand 

 

Denne indkaldelse mv. kan også ses på www.ebertsvillaby.dk, så snart siden er opdateret. 

http://www.ebertsvillaby.dk/


 

 

 

 

Den nuværende bestyrelse består af: E-mail: 

 

Leif Hernø, Dyvekes Allé 9, formand leif.herno@me.com 

Kenneth Joensen, Sigbrits Allé 8, næstformand kenneth_joensen@hotmail.com 

Ida Nielsen, Dyvekes Allé 11, kasserer in.idanielsen@gmail.com 

Christian Lehmann, Søren Norbys Allé 18 christian.lehmann@gmail.com 

Tine Kleif, Torben Oxes Allé 4 tine@tinekleif.dk 

Jeppe Terp Scharling, Skipper Clements Allé 3, suppleant jeppe.terp@gmail.com  

 

Revisorer: 

Peter Larsen, Christian II´s Allé 5 

Erland Jørgensen, Dyvekes Allé 12 

 

Revisorsuppleant: Søren Høyer, Skipper Clements Allé 6 

 

 

Bemærk: 

I henhold til vedtægterne bedes medfølgende adgangskort medbragt. 

 

I tilfælde af ønske om skriftlig afstemning vil adgangskortet blive ombyttet med stemmesedler. En 

andel/ejendom har én stemme - bortset fra hospitalet som har 5 andele/stemmer, kirken som har 4 

andele/stemmer og Fakta-ejendommen som har 4 andele/stemmer.  

 

Medlemmer, som er i restance på generalforsamlingsdagen, har ikke stemmeret jfr. vedtægternes § 

6. 

 

NB. 

Ejeroplysninger på adgangskortet er udskrevet på basis af medlemskartoteket. Desværre er det 

langtfra altid, der tilgår kassereren oplysning om ejerskifter og ændring af eventuelle 

opkrævningsadresser uden for Villabyen. Derfor kan der være fejl og mangler, som i givet fald 

bedes meddelt kassereren, gerne pr. E-mail  
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