
Grundejerforeningen Vejlgården 
www.vejlgaarden.dk 

 
  Malling den 26. februar 2017   

Kære grundejer! 

 

Hermed indkaldes du til den årlige generalforsamling i din grundejerforening; 

Vejlgården. 

 

Torsdag den 16. marts 2017, kl. 19.30 på Malling Kro 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Regnskab for 2016 og budget for 2017 kan ses på 

hjemmesiden www.vejlgaarden.dk 

 

På valg til bestyrelsen er: 

Annette Nørgaard 

Henrik Strandgaard 

Peter Rugaard 

Henrik Breinholdt (suppleant) 
  Lone Pedersen (suppleant) 

 

På valg som revisorer og disses suppleanter er: 

Ole Mikkelsen 

  Torben Clausen 

  Benny Feldthaus (suppleant) 

  Anders Rønde (suppleant) 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens 

formand, Anders Aagaard, Eghovedvej 65, i hænde senest torsdag den 9. marts. 

 
Spisning inden generalforsamlingen, kl. 18.30 - 19.30. 

 
Tilmelding er nødvendig, hvis du ønsker at deltage i spisningen. Tilmelding kan ske 

via hjemmesiden, senest tirsdag den 14. marts 2017. Hvis et vænge ønsker at sidde 

samlet under generalforsamlingen, kan det ske ved at vængeformanden afleverer 

tilmeldingen samlet. 

 

 
P.b.v. 

Peter Rugaard   
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