Grundejerforeningen
For Hellerup og Maglegaard Sogne

Øregådsparken

Marts 2015

Formanden skriver
Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015.
Foråret er den tid på året, hvor der afholdes mange generalforsamlinger. Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne afholder sin, tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00 i
Øregårdssalen på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Alle 6.
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved sikkerhedsrådgiver Morten Pilested,
som har været ansat i politiet og været sikkerhedsrådgiver i Politiets Efterretningstjeneste – PET. Morten Pilested tilbyder en bred vifte af rådgivning omkring
sikkerhedsopgaver og har fokus på sikkerhedsløsninger, men ikke salg af produkter.
Foreningen byder på en let anretning og et glas.
Spørgsmål eller ønsker om sager, der skal tages op på generalforsamlingen kan
sendes til formanden, eller på mail til BroseA@mail.dk
Det vil være en stor hjælp, hvis de enkelte medlemmer kan kontaktes pr. e-mail til
udsendelse af nyhedsbreve og informationer. Send venligst en e-mail med medlemsnavn og postadresse.
Den 17. februar var grundejerforeningen inviteret til dialogmøde med Gentofte
Kommune, Park og Vej. Grundejerforeningen havde mange punkter på dagsordenen og vi håber, de bliver løst til glæde for foreningens medlemmer.
Af vigtige punkter på dagsordenen var omlægning af renovationssystemet fra affald
til genbrug, Strandparken og Rosenhaven ved Hellerup Havn, som Kulturstyrelsen
har indstillet til fredning (se side 4-7), ændringer af Øresundskysten og den planlagte og fremtidige kystsikring, den ny regnvandstunnel med udløb ud ved Lille
Strandvej er blevet forsinket (mødet den 15. januar herom er udsat), generende
natbelysning fra facader, villaer og forretninger ønskes begrænset, omlægning af
Hellerup Kirkegårds fremtidige drift.
Rosenhaven og Hellerup og Maglegaard Sognes Grundejerforening fylder 100 år i
2018. En gruppe på 8 personer arbejder på, at Rosenhaven til jubilæet vil fremstå
på smukkeste vis.
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Generalforsamling
Tirsdag den 7. april
kl. 19.00
Grundejerforeningen for Hellerup og
Maglegaard Sogne holder generalforsamling i Øregårdssalen på Hovedbiblioteket,
Ahlmanns Allé 6.
Vi håber på et godt fremmøde!

Dagsorden efter vedtægterne:
1) Valgt af dirigent
2) Der aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent fra og med det følgende kalenderår. I 2013 er det 200 kr.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg fra grundejerforeningens bestyrelse er Vibeke Thorø Pedersen og
Gerda Rump Christensen
Bestyrelsen genopstiller modeagent Jytte Rekling og advokat Sven Søgaard som
foreningens revisorer, samt som revisorsuppleant Hugo Berthelsen
6) Forslag, der er optaget på dagsordenen, til drøftelse
7) Eventuelt
Vedr. punkt 4 anbefaler bestyrelsen, at det nuværende kontingent på 200 kr. pr. matrikel fastholdes.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved sikkerhedsrådgiver Morten Pilested,
som har været ansat i politiet og været sikkerhedsrådgiver i Politiets Efterretningstjeneste – PET. Morten Pilested tilbyder en bred vifte af rådgivning omkring sikkerhedsopgaver og har fokus på sikkerhedsløsninger, men ikke salg af produkter.
Foreningen byder på et glas og en let anretning.
Efter vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af
april.
Vedrørende årskontingentet vil det fremover være muligt at indsætte beløbet direkte på grundejerforeningens bankkonto i Nordea, reg.nr. 0111, kontonummer 8300-054-473. Husk at angive medlemsnavn og postadresse (vejnavn og
husnummer) ved indbetalingen af kontingentet, som også kan ske ved benyttelse af
netbankoverførsel.
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Hellerup -Maglegaard Grundejer forening
Bestyrelsens medlemmer:

Britta Andersen
Formand
Hambros Allé 8
2900 Hellerup

39 62 60 75
BroseA@mail.dk

Bent Thorø Pedersen
Kasserer
Strandvejen 191, 1
2900 Hellerup

39 62 78 28
vibeke.bent@mail.dk

Gerda Rump Christensen
Redaktør medlemsblad
A.N. Hansens Allé 12
2900 Hellerup

39 62 04 17
gerdarump@mail.dk

Susanne Hartwig
IT og hjemmeside
Tonysvej 5
2920 Charlottenlund

39 64 01 58
hartwig@tonysvej.dk

Jan Knudsen
Bernstorffsvej 93 B
2900 Hellerup

39 62 97 55
jak@jjw.dk

Vibeke Juul Pedersen
Strandvejen 191, 1
2900 Hellerup

39 62 78 28
vibeke.bent@mail.dk

Æresmedlem af foreningen
Henrik Egede Glahn
Jægersborg Allé 29 A, 3 tv.
2920 Charlottenlund

39 62 24 15

Foreningens e-post adresse er: info@hmg.dk
Foreningens hjemmeside: www.hmg.dk
Foreningens bankkonto: reg. nr. 0111, kontonr: 8300-054-473

Ændring af navn, adresse mv. meddeles til formanden
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