
ADVOKATFI RMAET

ROAR
J.nr. 3310029

Til medlemmerne af ejerforeningen Lindevang 7 eÿ.

Pÿ bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinaer generalforsamling i
Ejerforeningen Lindevang 7 eÿ, de[ afholdes i:

Spejderhytten Jacala, Lindevangshusene 71
(ved siden af kolonihaverne)

mandag, den 26. oktober 2015 kl. 18.30.

med fÿlgende

DAGSORDEN:

1

1

1

4ÿ

o

1

1

Valg af dirigent og referent.

Bestyreisens beretning.

Fremlaeggelse af ÿrsregnskab reed revisorpÿtegning til godkendelse.

Fremlaeggelse af driftsbudget reed indbetalinger til grundfond, faelles-
udgifter samt antenneforening til godkendelse.

Valg af bestyrelsesformand og kasserer for sÿ vidt de afgÿr.

Pÿ valg er kassereren, Gunnar Kjaer, 84, st.th., derer villig til at mod-
tage genvalg.

Valg af ÿvrige medlemmer til bestyrelsen.

Pÿ valg er All Zafar, 84, l.th. og Per Maae, 110, l.tv., der er villige til
at modtage genvalg.

I bestyrelsen er i ÿvrigt formanden, Ove Ravn (116, l.th.) og Karin
Andersen (90, st.tv.)

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 1. suppleant.

Allehelgensgade 19
4000 Roskilde
tiff 46 36 22 44
fax 46 36 22 28
CVR-nr. 16 18 21 84
www.advo-roar.dk

Danske Bank:
reg.nr. 9173

kontnnr. 478 373 44ÿ6

Nykredit Bank:
reg.n r. 8117

kontonr. 0221591



Bestyrelsen foresl&r Gertie Hansen, (108, st.th.) der er villig til at mod-
tage valg.

Valg af 2. suppleant.

Bestyrelsen foreslÿr Carsten Nielsen, (108, l.th.) der er villig til at
modtage valg.

.

.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslÿr:

Som revisor: Bent Kristensen, 116, st.th, der er villig til at modtage
valg.

Der vaelges en ny revisorsuppleant.

10.    Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Beskaÿring af kastanjetraeeme ud for 114-118
Maling af baenke ved legeplads
Nye TV muligheder
Beplantning ved blok T 84-90.

11.   Eventuelt:

Bestyrelsens beretning for 2014/2015 samt ÿrsregnskab for 2014/2015 med
budget for 2015/2016 er tilgaengeligt pÿ foreningens hjemmeside,
www.lindevang7eoe.dk.

S&fremt der er ejere der ikke har adgang til nettet, kan materialet afhentes ved
henvendelse til gÿrdmanden, Diet Farag, tlf. 2148 3998, hverdage mellem kl.
O7- 15.00.
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Taastrup den 17. august 2015.

Til bestyrelsen for Ejerforeningen Lindevang 7EO.

Forslag til behandling pfi den ordinÿere generalforsamling.

Vi vii foreslh at der laves et bed pfi grÿesplÿenen i hjoa'net ved havesiden af 84 og 112. Vi foreslhr at
der plantes et ta'ÿe reed buske omkring i lighed med det bed hvor der er et tulipan traÿ.

Ud over at det el' med til at gore omrÿidet endnu pÿenere, hfiber vi at det ogsh kan begrÿense boldspil
pgt plÿenen som jo desvaÿn'e el' med til at beskadige de nuvaÿrende bede, samt haveme.

Inger & Gunnar

Lindevangshusene 84 st. th.



Taastrup, den 15. august 2015

Til bestyrelsen for ejerforeningen Lindevang 7 e¢

Forslag til behandling pÿ ordinaere generalforsamling.

lo Undertegnede tilslutter sig hermed forslaget om at beskaere kastanjetraeerne vest for
ejendommen Lindevangshusene 114- 118.

Baenke og borde samt enkelte lejeredskaber ved lejepladsen foreslÿs slebet og malet.
Undertegnede tilbyder at levere arbejdsl(raften.

3.    Kaelderdcre ved trappe i gavle foreslÿs renoveret.

Det foreslÿs at vi tager vores TV Icsning op til diskussion, da den nuvaerende er meget
dyr, og der er nye Icsninger p(ÿ vej.

Ida &, JCrn I(ragh Nielsen

Lindevangshusene 116, st.tv.
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5. august 2015

Til bestyrelsen

Vi er i dag blevet gjort bekendt med en

underskrift-indsamling, der skal stCtte

kraftig beskÿering (evt.

kastanietrÿeer, stgÿende

bag

fÿeldning?) af de
langs

blokken nr. 114 - 118.

to

knallertstien

Vi hat ikke skrevet under og vi vil gore

opmÿerksom pgÿ, at dette ikke skyldes, at vi

er ligeglade,

trÿeerne og

flotte tracer

nybyggeriet

ncdigt at flere

forsvinder.

men

set dem

derimod holder vi meget af

helst bevaret. Efter at de

mellem

blev

af

Lindevangshusene og

slagtet af kommunen, set vi

de gamle tracer i omrgÿdet

Mvh.

Herluf og Litha Pedersen Kanne

Lindevangshusene 118, st. tv.


