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Indkaldelse til generalforsamling i grf. Gl. Strandbjerggaard

Kære medlem

Medlemmerne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gl. 
Strandbjerggaard, Rågeleje 

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.00 i Søstjernen, Rågelejevej 155, 3210 Vejby.

Dagsorden, fuldmagt og bilag vedlægges. 

Det bliver en ganske særlig generalforsamling. Vi skal nemlig i fællesskab beslutte, om vi 
skal foretage nogle få praktiske ændringer i foreningens vedtægter.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer betyder: 
at byggesagsbehandlingen i forhold til servitutterne bliver mere enkel, ensartet, uafhængig og 
gennemskuelig 
at det bliver billigere for grundejerforeningen, idet vi fremover kan spare penge til porto ved 
digital udsendelse
at godtgørelser til bestyrelsen fremover flugter med skattereglerne på området. 

Det er således ikke en stor reform af vedtægterne, som bestyrelsen lægger frem, men nogle få 
praktiske ændringer, som kan få hverdagen i Grundejerforeningen og i særdeleshed i 
bestyrelsen til at hænge bedre sammen. 

Derfor er vi i grundejerforeningens bestyrelse ikke i tvivl: Vi anbefaler et JA til bestyrelsens 
forslag til vedtægtsændringer. Det gør vi, fordi vi mener, det er det bedste for dig og for vores 
grundejerforening. 

I det vedlagte notat fra bestyrelsen kan du læse mere om forslaget, og hvad et ja til det 
betyder for dig og din grundejerforening. 

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail med oplysning om navn og 
sommerhusadresse til formand@glstrandbjerggaard.dk senest den 14. maj. Skulle du være 
forhindret i at deltage, kan du afgive fuldmagt til bestyrelsen ved at udfylde og sende 
vedhæftede fuldmagt til formand@glstrandbjerggaard.dk eller til Birgitte Jørgensen, Kortevej 
8, 3210 Vejby. Vi skal senest have modtaget fuldmagten den 23. maj. 
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Vi håber, du vil tage dig tid til at læse bestyrelsens notat om vedtægtsændringer, og at det 
giver dig et godt udgangspunkt for selv at tage stilling til forslaget. Beslutningen om 
vedtægtsændringer er nemlig op til dig. 

Kom, og tag naboen med.

Denne mail / dette brev udsendes af foreningens administrator Advodan til foreningens 
medlemmer på vegne af bestyrelsesformanden. 

Med venlig hilsen
Birgitte Jørgensen, Formand
Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje
formand@glstrandbjerggaard.dk 
CVR 38 06 29 05
www.glstrandbjerggaard.dk 
E-mail: ceto@advodan.dk 
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