
 

  Grundejerforeningen                   

  Grønnemosegaard
          

        

 
Hermed indbydes til Generalforsamling 2020 

 

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 17.30 
i Søborg Magle kirkes lokaler, Grønnemose Alle 77. 

Der er åben for mobilepay på 90802 fra kl 17:00 

eller kontant til bestyrelse som mobile payer for dig. 
 

Der vil i lighed med sidste år være med spisning med 

smørrebrød til de voksne og pizza til børn. 

TILMELDING 

Derefter ser vi se film fra lokalhistorisk arkiv. 

Efter spisning og film fortsætter vi med 

generalforsamlingen. 

 

Dagsorden for Generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Kontingent for 2020.  

    Forslag: 100 kr. årlig. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af kasserer.  

     Nina Hanberg valgt i 2019 fortsætter til 2021 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer   

     Jesper Funk (er villig til genvalg) 

     Dorte L. Korsbech (er villig til valg) 

8. Valg af 2 suppleanter. 

     Jacob Vind (Genopstiller ikke) 

     Lone Bløcher (er villig til valg) 

     Er der flere der ønsker at støtte op så meld 

     jer nu. 

9. Valg af 1 revisor. Marianne Clausen er på valg 

10. Eventuelt. 

Årets emne: Vild med Vilje (se boksen). 

 

Forslag, der ønskes behandlet på  

generalforsamlingen,skal være sendt  til  

formanden, Jesper Funk, Holmevej 7,  

senest d. 16. Marts 2020  

via mail til Formand@groennemosegaard.dk  

 

P.b.v. 

Jesper Funk  Nina Hanberg 

Formand  Kasserer 

Holmevej 7  Højvangen 44 

Aktiviteter 

Bestyrelsen vil gerne opfordre GF deltagerne 
til at give deres mening til kende om hvilke 
typer arrangementer, de gerne ser 
gennemført i foreningen og vi håber I vil 
komme med jeres forslag under Eventuelt: 

Naturvandringer 

Haveindretning 

Brygning af vin, cider, øl? Smagning af 
samme? 

Klimatiltag og foredrag?  

Besøg af politikere fra kommunen? 

Rejseforedrag 

Loppemarked 21. juni 2020 

 

Vild med Vilje: 

I forbindelse med plejeplanen for Høje 
Gladsaxe Park og Gyngemosen, er det 
bestemt, at der i 2020 skal indføres 
naturheste i parken. Hestene skal græsse i 
parkens sydøstlige del året rundt og dermed 
være med til at pleje naturen i parken. Da 
dette er et usædvanligt projekt, vil kommunen 
gerne fremlægge rammerne for projektet på 
Generalforsamlingen. Find planen 

HYPERLINK 
"https://gladsaxe.dk/Files/Files/Faelles-
dokumenter/Planer-politikker-
visioner/BMF/Plejeplan-Hoeje-Gladsaxe-
Park-og-Gyngemosen.pdf"HER 

 

Hjertestarterkursus 15. april 

Foreningen udbyder pladser på et 
hjertestarterkursus den 15. april fra 19.00. 
Kurset afholdes i Søborgmagle Kirke og vil 
gøre dig i stand til at give hjerte-lunge 
massage, samt betjene en hjertestarter lige 
som den vi har i foreningen (Grønnemose Alle 
111). Tilmelding til Jesper G. Dannisøe på  
HYPERLINK "mailto:jeda@post2.tele.dk" 
jeda@post2.tele.dk   
 

Info og nyheder. 

Foreningen er digital nu så vi sender kun info 
på mail. 

Tilmeld dig på foreningens hjemmeside. 

Oplys navn og adresse samt email. 

Læs mere på vores hjemmeside: 

 HYPERLINK 

mailto:Formand@groennemosegaard.dk

