Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 100701

Lis Thomsen & Niels Aage Knudsen
Brandsbjergvej 7
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 101501

Tine Vibeke & Kaj Erik Andersen
Brandsbjergvej 15
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 101901

Ellis Brandt
Brandsbjergvej 19
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 102901

Finn Østergaard
Brandsbjergvej 29
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 103101

Erik Munk
Brandsbjergvej 31
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 103501

Anita Wiinberg
Brandsbjergvej 35
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 104701

Moon‐Wook Yoon
Brandsbjergvej 47
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 105101

Jørgen Ove Hansen
Brandsbjergvej 51
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 107102

Pernille Sølling
Brandsbjergvej 71
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 108702

Helle Storm & Michael Olesen
Brandsbjergvej 87
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 108903

Ahmad Ali Alhashimi
Brandsbjergvej 89
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 109101

Inge Lise Lund Sigtryggsson
Brandsbjergvej 91
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 110701

Alice Topgaard
Brandsbjergvej 107
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 112102

Dora Albrethsen
Brandsbjergvej 121
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 101602

Helle og J. Christiansen
Brandsbjergvej 16
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 101802

Sidse Silkjær & Lars Pedersen
Brandsbjergvej 18
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 102401

Per Hansen
Brandsbjergvej 24
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 103201

Ernst Preben Andersen
Brandsbjergvej 32
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 103402

Oksana Hrabar
Brandsbjergvej 34
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 106401

Palle & Pernille Wetterstein
Brandsbjergvej 64
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 107802

Katrin Hentze Højgaard & Rasmus Reuther
Brandsbjergvej 78
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 200901

Tine & Bo Kaslund
Ejbydalsvej 9
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 201102

Nina Lüth
Ejbydalsvej 11
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 201901

Bianca Maria Nordahl Jensen & Jonas Lupnov Andersen
Ejbydalsvej 19
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Grundejerforeningen ejer en del af stisystemet i Ejby samt de grønne områder med legepladsen. Det årlige
kontingent anvendes til vedligehold af disse områder. Vi ser derfor frem til at I snarest indbetaler vort
tilgodehavende.

Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 202302

Abeer Al Hashimi & Haidar Shamaa Abdallah
Ejbydalsvej 23
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 202702

Narinthip Chaiseeha & Allan Veng Bøgh
Ejbydalsvej 27
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 203101

Jannik Sørensen & Lise Jensen
Ejbydalsvej 31
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 203501

Ingrid & Erich Emonds
Ejbydalsvej 35
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 205301

Alice Østergaard
Ejbydalsvej 53
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 207704

Morten Damm Sørensen
Ejbydalsvej 77
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 208501

Alfi Sørensen
Ejbydalsvej 85
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 209502

Julie Bøge‐Rasmussen & Kim Beck Andersen
Ejbydalsvej 95
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 210311

Ole Tommy Rasmussen
Ejbydalsvej 103 A
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 212101

Mia Bruun Petersen & Anders Krøner Pedersen
Ejbydalsvej 121
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 212901

Per Boisen
Ejbydalsvej 129
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 214001

Nadejda & Jan Dynnesen
Ejbydalsvej 140
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 305902

Lenda og Anders Mathiesen
Ejby Mosevej 59
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 306901

Kirsten Jensen
Ejby Mosevej 69
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 307701

Ronny & Charlotte Jessen
Ejby Mosevej 77
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 308701

Carsten Birch ‐ Hansen
Ejby Mosevej 87
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 309902

Zvonko & Slavica Pavlovski
Ejby Mosevej 99
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 311901

Birthe Jensen
Ejby Mosevej 119
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 312303

Katja Kayleigh Echevarria & Lasse Madsen
Ejby Mosevej 123
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 313702

Sarah & Yücel Kalkan
Ejby Mosevej 137
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 400901

Kirstine Bjerre & Mikkel Bay
Mosetoften 9
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 401302

Camilla Jellesmark & Thomas T. Wagner
Mosetoften 13
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

Grundejerforeningen

www.brandsbjergsyd.dk

Brandsbjerg Syd
Ejby Glostrup

12. januar 2018

Medlem Nr. 402901

Birthe Nielsen
Mosetoften 29
2600 Glostrup

Indbydelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Vi holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden kan læses på bagsiden af denne indbydelse.
Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vores hjemmeside:
www.brandsbjergsyd.dk eller rekvireres hos formanden Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129,
telefon 44 91 83 19 eller ved at sende en e‐mail til: peter.allan.larsen@brandsbjergsyd.dk.
Vi prøver at reducere vore omkostninger ved udbringning af vore indkaldelser, og foretrækker derfor at
indkalde til generalforsamlingen via e‐mail. Da vi imidlertid ikke har registreret din mail adresse beder vi dig
om at indberette den via vores hjemmeside. Tilmelding til vore elektroniske nyhedsbreve sker også via
vores hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Grundejerforeningen som sædvanligt på et lille traktement.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Peter Allan Larsen, formand.

1
Bank: Nordea Konto Nr. 2277-5140018313

Hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk

