Emdrup Grundejerforening
www.emgf.dk

Grundejerforeningen afholder
ordinær generalforsamling

onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
i festsalen i Håndværkerhaven 49

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foredrag efter generalforsamlingen
Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding, der er
opvokset i Emdrup, kommer efter generalforsamlingen med et oplæg, der også har
baggrund i egne oplevelser i Utterslev Mose.

___________________________________________________________________________

Vel mødt til generalforsamling og spændende foredrag!
___________________________________________________________________________

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2018
4. Fastlæggelse af kontingent
- foreslås uændret til 65 kr. for medlemmer og 60 kr. for kollektive medlemmer.
5. Valg af formand – Lennart Frandsen modtager genvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ulla Jørholt er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen ultimo februar 2019.
Som det fremgår af dagsorden foreslår bestyrelsen, at Palle Rasmussen, Engblommevej 24,
der er valgt som suppleant, vælges til den ledige bestyrelsespost for et år.
Ioana Mogensen modtager genvalg som suppleant. Der skal vælges en ny suppleant, hvis Palle
Rasmussen bliver valgt. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke forslag til en kandidat.

- Hanne Nording og Birgitte Mølgaard-Nielsen modtager begge genvalg
- Da et medlem af bestyrelsen er udtrådt skal endnu et bestyrelsesmedlem vælges
for 1 år. Bestyrelsen foreslår Palle Rasmussen

7. Valg af to suppleanter
- Ioana Mogensen modtager genvalg. Derudover skal vælges endnu en suppleant.

8. Valg af revisor – Vagn Aagaard Knudsen modtager genvalg
9. Valg af revisorsuppleant – Alex Heick modtager genvalg
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, efter foreningens
vedtægter §4, stk. 5, være indgivet skriftligt til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen
for at kunne komme under behandling og beslutning.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Lennart Frandsen

Der vil under generalforsamlingen blive budt på kaffe/te og wienerbrød. Efter generalforsamlingen
bliver der serveret smørrebrød samt øl/vand - som gerne må nydes undervejs i foredraget!

I bestyrelsens beretning vil der bl.a. være noget om:
Mudderstien for enden af Nøkkerosevej,
Udviklings- og plejeplan for Atelierhusenevirkeliggørelse,
Vejlaugskoordineringsmøde,
Sager fra Bispebjerg Lokaludvalg i relation til Emdrup,
Loklanplansager: Emdrupvej 22 og Peter Rørdamsvej,
Kogræsserlaug,
Frivillighedsprojekter -godt nyt!

Lundehustorvet- hvad sker der?
Hjemmesiden,
Privatvejsloven- også opfølgning på vejledningen om
loven,
Medlemsblad,
Stærkstrømskabel igennem bl.a. Emdrup,
Skybrudstunnel igennem bl.a. Emdrup.

_______________________________________________________________________________________________________

IMBRIS-prisen skal uddeles for 27. gang
Grundejerforeningen har de sidste 26 år uddelt en pris som en påskønnelse af en særlig indsats for et kønnere
bybillede.
Prisoverrækkelsen sker i tilslutning til grundejerforeningens årlige generalforsamling, og foruden æren og den
hædrende omtale, er prisen en indrammet tegning af den prisbelønnede ejendom, udført af Trine Steenstrup
Kom og vær med ved prisoverrækkelsen, og se billedet af årets vinder.
_____________________________________________________________________________________________

Maria Reumert Gjerding
Maria er vokset op i Emdrup på Højmosevej lige ned til Utterslev
Mose, og hun vil fortælle om sit forhold til mosen under sin
opvækst og senere.
Hun bor nu med sin familie stadigvæk tæt ved mosen og hun vil
fortælle om sin glæde ved at følge sine egne børns oplevelser i
mosen.
Maria vil også komme ind på hvordan vi kan byde naturen ind i
vores haver og hun vil slå et slag for de giftfri haver og komme
med praktiske anvisninger på hvad vi kan gøre for at virkeliggøre
dette mål.

Den 7. april 2018 blev Maria Reumert Gjerding valgt som ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening.
”Hele mit liv har jeg brændt for naturen og for Danmarks grønne omstilling. Som ung valgte jeg at uddanne mig som
miljøplanlægger, og bagefter arbejdede jeg i en privat, grøn virksomhed. Min drøm om et bæredygtigt samfund tog jeg
med ind på Christiansborg, hvor jeg har arbejdet som rådgiver på de grønne områder og siden 2015 været medlem af
Folketinget som miljø-, landbrugs- og klimaordfører. Den røde tråd gennem hele mit liv har været arbejdet for mere
natur og biodiversitet, omstilling til 100 % økologisk landbrug og den brede grønne omstilling, der skal sikre, at Danmark
tager hånd om klimaforandringerne og bliver et foregangsland i verden”.
____________________________________________________________________________________________

