
  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   
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Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
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7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
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stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
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Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
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give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
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4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
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give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
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Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
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b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
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Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
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Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
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og vand. 
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Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
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Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
 
----------------------------       T   I   L   M   E   L   D   I   N   G      ----------------------------------------------------------------- 
Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 



  grundejerforeningen Stendyssen                            www.grf-stendyssen.dk 
 adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.         e-mail: post @grf-stendyssen.dk 

 
                                                             formand:  næstformand: kasserer: sekretær: bestyrelsesmedlem:  
                                                             Kurt  Christiansen Steffen Andersen Snorre-Brink Pedersen  Birger Adelbrand Kim Madsen Nilausen 
                                                             Åfløjen 4  Agerfløjen 4 Åfløjen 13 Agerfløjen 27 Åfløjen 9   

                         tlf. 40 11 04 25 tlf. 40 14 72 43     tlf. 22 38 89 19 tlf. 41 22 25 08 tlf. 34 17 94 17  

 
Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
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give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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Bestyrelsen 
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og vand. 
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stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
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og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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a. Tom Skovgaard   
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a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
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7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
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8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 
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Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
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Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
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stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 
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og vand. 
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gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
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onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
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a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 
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og vand. 
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Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
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Den 21. maj 2021 

INDBYDELSE 
Ordinær generalforsamling ’21 

 

onsdag den 9. juni kl. 19:30 i Dåstrup Forsamlingshus  
 

Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Beretning om det forløbne år 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, der er tilgængeligt på http://www.grf-

stendyssen.dk 
4 Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent: 

a. Det indstilles at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,00. 
b. Forslag til Vedtægtsændringer (se vedhæftet) 

5 Forslag fra medlemmerne: (forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 
den 30. maj, enten på E-mail eller i formandens postkasse) 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er  
a. Kurt Christiansen (modtager ikke genvalg) 
b. Birger Adelbrand (modtager ikke genvalg) 
c. Steffen Andersen (modtager genvalg) 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Sidste år blev følgende valgt: 
a. Tom Skovgaard   
b. Pia Møller Hansen   

8 Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. P.t. er følgende valgt 
a. Erik Bøgen (modtager genvalg) 
b. Niels Vesterlund (modtager genvalg) 
c. Jørgen Kloster, suppleant 

9 Eventuelt 
 
Grundet den fortsatte udfordring med Covid19 vil der i år alene blive serveret kaffe med kage, øl 
og vand. 
 
Vedtægtsændringerne kræver ifølge vedtægterne at 2/3 af medlemmerne stemmer for. Derfor vil vi 
gerne opfordre til at man møder frem og hvor det ikke er muligt, at benytte sig af muligheden for at 
give en anden fuldmagt til at stemme dine vegne. Husk at et medlem kun kan have en fuldmagt.  
 
Der henstilles til, at man får foretaget en corona test, hvis man ikke er vaccineret jf. gældende 
bestemmelser. 
 
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.grf-stendyssen.dk , E-mail: post@grf-
stendyssen.dk eller på nedenstående kupon, der skal afleveres i formandens postkasse (Åfløjen 
4). Tilmelding senest søndag den 06. juni 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
_________________________Klip____________________________________________ 
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Generalforsamling 20121. 
 
Antal ____________personer          Navn: ________________________ Adresse: ____________________ 
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