
Grundejer: «Adresse» 
 

Indkaldelse til 
 

GENERALFORSAMLING 
 

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:00 
I kantinen (valglokalet) på Virum skole – Indgang fra Parcelvej. 

og 
invitation til et indledende foredrag om 

 
FORSKELLIGE OPVARMNINGSFORMER I HUSET 

ved 
Energikonsulent Gert Hallden 

Vi får ikke fjernvarme i Furesøkvarteret i en overskuelig fremtid. Så når det 
nuværende fyr skal udskiftes, hvad er det så klogest at vælge: Naturgas, 
varmepumpe (luft-til-vand eller jordvarme), el-varme, træpillefyr? 
Energikonsulent Gert Hallden vil fortælle om fordele og ulemper ved de 
forskellige alternative opvarmningsformer, herunder om anskaffelses- og 
driftsomkostningerne. 

Foredrag og spørgsmål tager ca. 1 time. 

Derefter er der en kort pause, hvor foreningen byder på et glas Cava med lidt 
sødt til. 

 
 
Dagsorden for generalforsamlingen kl. ca. 20.15: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019 og budget 2020. 
Regnskab og budget findes på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås udprintet 
hos formand eller kasserer 

http://www.furesoekvarteret.dk/


4. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af kontingentet på 450 kr. i forenings året 
2020/21.  
        

6. Valg til bestyrelse og af revisorer 
I henhold til lovene skal formanden og et bestyrelsesmedlem samt revisor og 
revisorsuppleanten på valg i år. Derudover skal generalforsamlingen 
ekstraordinært vælge en ny kasserer, da den nuværende, Susanne Hjernøe, 
ønsker af fratræde posten. Bestyrelsen indstiller, at Merete Larsen, Parsbergsvej 
58, vælges til ny kasserer. Yderligere fratræder foreningens mangeårige 
sekretær Lars Fenger sin post, da han flytter til udlandet. Posten besættes ved, at 
den nuværende suppleant, Birgitte Møllgaard, indtræder i bestyrelsen og er 
villig til at påtage sig sekretærposten. Dette kræver ikke valg. Den derved 
ledigblevne suppleantpost foreslår bestyrelsen besat med Susanne Hjernøe. Det 
kræver et valg. 
 
 Formand Hans Kristensen  på valg villig til genvalg 
 Bestyrelsesm. Henrik Bering                    på valg           villig til genvalg 
 Revisor Niels Friis                                    på valg           villig til genvalg 
 Revisorsuppleant Jan Thomsen                på valg           villig til genvalg 
 Kasserer Merete Larsen                                               nyvalg 
 Suppleant Susanne Hjernøe                   nyvalg 
   
Bestyrelsen har således sikret, at der er kandidater til alle bestyrelsespladserne 
og til posten som kasserer. Til trods for at der således er kandidater til alle 
ledige bestyrelsesposter, 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 
 
 
 
 
 
 
Alle foreningens dokumenter – også referater af tidligere 
generalforsamlingerne – er tilgængelige på foreningens hjemmeside: 
www.furesoekvarteret.dk 

http://www.furesoekvarteret.dk/
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