
Vedbæk Grundejer- og Beboerforening holder 
ordinær generalforsamling: tirsdag den 21. marts 
2023 kl. 19:30 i Vedbæk Stationsbygning, 1. sal.

Deltagere i generalforsamlingen vil være borgmester 
Anne-Sofie Orth samt repræsentanter fra andre 
partier og repræsentation fra forvaltningen.

Med venlig hilsen og på gensyn
Hans Henrik Goth
formand for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

PROGRAM:
Kort oplæg fra borgmester Ann Sofie Orth om 

kommunen ”State of the Union”

Oplæg fra forvaltningen om fjernvarme i 
Vedbæk samt generel dialog omkring valg af 

energikilde i vores boliger

Oplæg om arbejdet med forslag til vision/hel-
hedsplan for Vedbæk (§ 17 stk. 4) ved viceborg-

mester Jens Kloppenborg Skumsager

Spørgsmål til kommunalbestyrelsen 
og forvaltningen

Lidt at spise og drikke

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Valg af dirigent

Formandens beretning herunder tanker om 
foreningens virke de næste 3 år

Fremlæggelse af regnskab for 2022 til god-
kendelse og fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse: Beate Sloth afgår efter tur 
og genopstiller ikke. Lisbeth Wilms er i året 

fratrådt. Bestyrelsen foreslår Franciska Valstorp 
Cortsen og har pt. en ledig plads (gerne til en 

person med byggeteknisk viden)

Valg af to revisorer

Indkomne forslag, jf. vedtægterne § 7

Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen inden den 
10.3.23 på: vedbaek2950@gmail.com

DET ER VIGTIGT
AT VÆRE MEDLEM FORDI:

Foreningen er lokalsamfundets vogter
Foreningen samarbejder tæt sammen med 
kommunen og andre instanser
Foreningen støtter medlemmerne i konkrete 
situationer, og arbejder med de emner, der vedtages 
på generalforsamlingen, samt tager emner op på 
eget initiativ.
Foreningen ønsker tillige at være en vigtig spiller i 
udvikling af Vedbæk som by

LÆS MERE OM
Vedbæk Grundejer- og Beboerforening på: 
www.vedbaek-gbf.dk
Her finder du:
Nyheder fra foreningen
Vedtægter
Oplysninger om medlemsskab
Oplysninger om bestyrelsen
Referater, formandsberetninger og regnskaber
Kontaktinformationer

Medlemmer kan være alle, der bor i Vedbæk i dette 
område:  https://vedbaek-gbf.dk/wp-content/
uploads/2019/07/Vedbæk-Grundejer-og-Beboerfor-
ening-1.pdf

Kontingent for 2023 er fortsat 125 kr. pr. husstand pr. år
Nye og eksisterende medlemmer bedes indbetale kontingentet til vores konto i Danske Bank.
Det er vigtigt at angive navn og adresse samt ikke mindst email - beløbet skal være betalt for at kunne stemme 
til generalforsamlingen. Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3190749 eller MobilePay nr.: 52900

INDKALDELSE TIL GENERALFORMSALING 
FOR VEDBÆK GRUNDEJER- OG BEBOERFORENING


