
 

 

 
 
 

Ekstraordinær Generalforsamling 

Ejerforeningen Bangsbo Bakker   
 

På denne uges generalforsamling lykkedes det endnu engang desværre ikke at stille nok kandidater til 

bestyrelsen. Derfor inviteres hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Bangsbo Bakker. 

Tid og sted for begivenheden er:  

 

Onsdag den 23. maj kl. 19:00 i Bangsboparken nr. 46 

   

Ingen tilmelding er påkrævet så stil cyklen, parker bilen, tag babyalarmen under armen, træd i sutskoene 

og mød op for din egen og for fællesskabets skyld. Benyt lejligheden til at hilse på dine naboer og genboer 

og få indsigt i, hvad der rør sig i lige netop dit nabolag. 

Med venlig hilsen bestyrelsen   

Dagsorden  
 

1. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen  

a. Jacob Frost  

b. ? 

c. ? 

2. Valg af to suppleanter til bestyrelsen  

a. ? 

b. ? 

3. Valg af formand til bestyrelsen  

a. Lisa Grønbæk 

4. Evt. 

a. Forslag: Udarbejde en turnusordning til bestyrelsen blandt ejerne.  

 

“Du kan ikke slippe for 

morgendagens ansvar, ved at 

undvige det i dag” 

Abraham Lincoln  

Vision  

Det er ejerforeningens vision at skabe grundlaget for et 

funktionelt, æstetisk og velfungerende boligområde, hvor 

nærhed og sammenhold er kerneværdier.  

 

Opgaver  

Vi samler trådene på vegne af ejerne ved at forvalte pengene fra 

kontingentet. Det gælder bl.a. aftalen om kabel TV, forsikringer 

på bygninger og vedligehold. Derudover tager vi os af 

voldgiftsagen og koordiner indsatsen sammen med advokaten. 

Sidst men ikke mindst arbejder vi tæt sammen med 

Grundejerforeningen om bl.a. aftaler om gartner, snerydning og 

vejvedligehold.     

Fakta om ejerforeningen Bangsbo Bakker  

En bestyrelse er en juridisk 
påkrævet instans i enhver 
forening. Uden bestyrelse kan 
foreningen ikke virke, hvilket 
praktisk betyder, at der ikke kan 
betales regninger til forsikringer, 
TV, grundejerforening, revisor, 
advokat m.m. Det er med andre 
ord i vores alles interesse og et 
fælles ansvar at få en 
velfungerende bestyrelse og det 
kan kun ske med jeres bidrag! Så 
arbejdshandskerne på og smid dit 
navn i tombolaen!     
 


