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Til medlemmerne 

 
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der finder sted i Stengård Kirke, Multisalen 

 

Tirsdag den 19. marts 2019 
 

Kl. 18.00: Der indledes med servering af tre stykker smørrebrød samt øl/sodavand (dørene åbnes 10 min. før) 
 

Kl. 18:45: Generalforsamlingen begynder med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren aflægger regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for kommende år 
5. Indkomne forslag.  
6. Valg 
7. Eventuelt 

 
Ad 5: Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den mandag 4. marts 2019, jfr. vedtægterne 

 
Ad 6: På valg er: 

 Kasserer Kim Henriksen    modtager genvalg 
 Bestyrelsesmedlem Kasper Adsersen  modtager genvalg 
 Bestyrelsesmedlem Jens-Erik Køie  modtager genvalg 
 Bestyrelsesmedlem Jytte Tholstrup Svendsen  modtager genvalg 
 Revisor Peter Skou   modtager genvalg 
 Bestyrelsessuppleant Erik Madsen  modtager genvalg 
 Revisorsuppleant Ole Iversen   modtager genvalg 

 
 
Foredrag efter generalforsamlingen  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Spisning 
De medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen, skal tilmelde sig på Stengårdens Grundejerforenings e-mail: 
formand@stgrf.dk senest lørdag den 9. marts 2019 med angivelse af, hvor mange der deltager. Man er selvfølgelig 
velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden at være til stede ved spisningen, og da er tilmelding ikke nødvendig. 

 
Kontingent bedes indbetalt senest lørdag den 9. marts 2019. Forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen er, at 
kontingent er indbetalt rettidigt. Der kan ikke betales ved generalforsamlingen. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Stengårdens Grundejerforening 

Regnskab for 2018 kan inden 
generalforsamlingen ses på 
foreningens hjemmeside  

Indlæg ved arkitekt Karsten Pålsson, stifter af Pålsson Arkitekter, hvor han gennem 30 år har arbejdet med 
bevaringsplanlægning, byfornyelse, renovering og infill byggeri, primært i København.  

De sluttede byrum er en forudsætning for, at kroppen og sindet kan fokusere på andre mennesker og på, hvad der 
sker i rummet, og derved blive iagttager og deltager i det sociale liv. Ved fritstående bygninger mangler kroppen 
et rum, og synet fokuserer på bygningerne som æstetiske objekter. Kroppen mangler et rum. 

Dagens indlæg vil give os god viden til dialogen i vores kommune, hvor der er stor fokus på fortætning, en fortætning 
som alle slet ikke enige i. 


