Indbydelse til workshop
og
årsmøde
Program for aftenen:
* Velkomst
* Orientering om forventet udvikling
af handelsmønstret i Virum og Sorgenfri
Herefter deler mødet sig i 2 workshops i hvert sit rum
Virum: Fortsættelse af workshop fra Lyngby Rådhus 31. januar
Sorgenfri: Diskussion af muligheder for udvikling af Sorgenfri
Torv med fokus på butikkernes ønsker.
Oplæg. Tanja Stougaard Sorgenfri Optik
Kl. 21.00: Årsmøde for Virum‐Sorgenfri Handels‐ og Borgerforening
Kl. 22.00 Årsmødet slutter

Torsdag den 20. april kl. 19‐22
på Virum Gymnasium
Oplæg til mødet
se de næste sider.

Oplæg til mødet
Kære borgere og forretningsdrivende i Virum og Sorgenfri.
Vi har hermed fornøjelsen at indbyde til et møde der tager
udgangspunkt i den udvikling, der gennem de næste år vil ske i
Virum og Sorgenfri.
Virum‐Sorgenfri Handels‐ og Borgerforening (VSHB) er en upolitisk forening der
ønsker at samle de lokale kræfter, såvel borgere som næringsdrivende i Virum og
Sorgenfri.
Vi ønsker at være en del af den udvikling der sker i området, både hvad angår
udviklingen af byen rent fysisk, men også på det kulturelle plan.
Vi ønsker at vore sparsomme arealer skal udbygges så de naturligt falder ind i de
omkringliggende miljøer, men for os er det vigtigt at byområderne bliver udviklet
og ikke afviklet.
I Virum har vi f.eks. Gennem 5 år siddet med ved bordet omkring udviklingen
af posthusgrunden i Virum – og gjort det på en måde så vi som forretninger og
borgere i dag har indflydelse på udviklingen af den helhedsplan, der i øjeblikket er
ved at blive udarbejdet.
Workshop 1. ‐ Virum
Lokale arbejdsgrupper har på flere workshops diskuteret helhedsplan for Virum
bymidte og på dette møde håber vi at kunne fuldende første fase af dette arbejde.
Vi skal prioritere de områder vi føler er de vigtigste, så de midler der er til
rådighed bliver udmøntet i de løsninger vi som borgere synes er de vigtigste
at gå i gang med.

Tilmelding til
arrangementet
På post@virumsorgenfri.city

Oplæg til mødet
Vi forventer derfor at vi får et resultat ud af mødet, som vi kan videregive til
forvaltningen – en prioritering der ligger til grund for forvaltningens videre
arbejde.
Workshop 2‐ Sorgenfri
I Sorgenfri er byggeriet på politigrunden gået i gang og vedtagelsen af bygge‐
riet på plantedirektoratets arealer bliver snart godkendt.
Men vi føler en vigtig brik mangler – Sorgenfri Torv.
Der er kræfter der taler for et større projekt på torvet og der er kræfter der er
af den opfattelse at man blot skal bevare torvet som det er, selv om Sorgenfri
Torv i dag kun er en skygge af sig selv i forhold til tidligere.
Derfor vil det være en spændende vinkel, at forretningerne og interesserede
borgere, diskuterer hvordan man synes udviklingen kunne være, både ud
fra et perspektiv omkring den kommende udvikling af torvet på længere sigt,
men også med henblik på mulighederne på kort sigt. Hvordan får vi flere
kunder på torvet?
Kom og deltag aktivt i debatten – alle kan deltage
Det er vores håb at rigtig mange vil møde op og deltage aktivt i de 2
workshops – jeg er sikker på vi kan få nogle rigtig spændende debatter
denne aften.

Tilmelding til
arrangementet
på post@virumsorgenfri.city

Dagsorden til årsmødet
Kl. 21‐22

Dagsorden for ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for det nye
3. Forelæggelse af regnskabet
4. Behandling af bestyrelsens forslag og indkomne forslag fra medlemmer
5. Budget og kontingent for næste år
6. Valg af bestyrelse jf. pkt 9
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Kun betalende medlemmer, virksomheder som borgere har stemmeret på
årsmødet/generalforsamlingen.
Er du derfor ikke allerede medlem, så skynd dig at få meldt dig ind.
så du kan være en aktiv del af din by.
Ønsker du at stille op til bestyrelsen – eller høre mere om arbejdet, så kontakt foreningen
pr. Mail post@virumsorgenfri.city eller ring til formanden på 50507406.

Læs mere om foreningen på
www.virumsorgenfri.city

