
FURESØKVARTERETS GRUNDEJERFORENING 
 

 5. april 2017 
 

  
 

 
 
 

Indkaldelse til 
 

GENERALFORSAMLING 
 

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19:00 
I kantinen (valglokalet) på Virum skole – Indgang fra Parcelvej. 

 
og 

invitation til efterfølgende 
 

FOREDRAG OM DET GAMLE VIRUMS HISTORIE 
ved 

Niels-Kristian Petersen 
 
Efter generalforsamlingen vil lokalhistoriker Niels-Kristian Petersen vil fortælle om 
det gamle Virums historie med særligt blik for Furesøen og Furesøkvarteret.  
Niels-Kristian Petersen har udgivet en række lokalhistoriske bøger. Dels en 
erindringsbog, dels tre bøger med historiske postkort og små historier knyttet til 
postkortene, samt endelig en bog om bygninger og steder omkring Frederiksdal. 
Niels-Kristian Petersen er en levende og engageret fortæller, som altid har et glimt i 
øjet, når han beretter. En aften med ham bliver aldrig kedelig. 
 
Foreningen byder i denne sammenhæng på et glas Cava med lidt sødt til. 
 

 
Dagsorden for generalforsamlingen kl. 19:00 
 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016/17 og budget 2017/18. 
Regnskab og budget findes på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås 
udprintet hos formand eller sekretær 

 
4. Indkomne forslag 
 Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 

        

Til ejeren: 
 «Adresse» 
2830 Virum 

 



6. Valg til bestyrelse og af revisorer 
 Kasserer Bo Chamberlain  på valg villig til genvalg  
 Bestyrelsesm. Lars Fenger   på valg villig til genvalg 
 Bestyrelsesm. Torkel Jeppesen  på valg villig til genvalg 
 Suppleant Birgitte Mølgaard  på valg  villig til genvalg 
 Suppleant Janne Stürup  på valg villig til genvalg 

 
Bestyrelsen har således sikret, at der er kandidater til alle 
bestyrelsespladserne. Men dette til trods er bestyrelsen interesseret i at få 
interessetilkendegivelser fra medlemmer, som enten allerede nu stiller op til 
valg, eller som vil gøre det på lidt længere sigt. 
 

7.  Eventuelt 
 
 
 
 
ad. 5. Fastsættelse af kontingent for 2017/18 
Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af kontingentet på 350 kr. i forenings året 
2017/18.  

 
 
 
Alle foreningens dokumenter – også referater af tidligere 
generalforsamlingerne – er tilgængelige på foreningens hjemmeside: 
www.furesoekvarteret.dk 
 
 


