23. maj 2019
Medlemmerne indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje
Lørdag den 15. juni 2019 kl. 10.00
i Blistrup Medborgerhus, Helsingevej 64F, 3230 Græsted
Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og evt. nye planer
Bestyrelsens skriftlige beretning vedlægges

3. Indkomne forslag
3.1 Forslag fra bestyrelsen
3.1.1 Vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt begrundelse herfor vedlægges.
3.2 Forslag fra medlemmer
3.2.1 Forslag fra Berit og Torben Evald, Kærvej 5
Forslag 1 om fortolkning af bebyggelsesgraden i servitutterne
Forslag 2 om, at overtrædelser af en række forhold i servitutterne fremover ikke påtales af
bestyrelsen
Forslag A til vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens håndhævelse af påtaleretten i forhold til
servitutterne
Forslag B til vedtægtsændringer vedr. tilføjelse om, at skødehaver kan lade sig repræsentere på
generalforsamlingen af enhver
Forslag C til vedtægtsændringer vedr. sletning af bestemmelsen om, at et medlem kun kan
repræsentere to medlemmer ved fuldmagt
Forslag D til vedtægtsændringer vedr. tilføjelse af forbud mod at nærtstående familiemedlemmer
kan sidde i bestyrelsen samtidigt
Forslag E til vedtægtsændringer vedr. ændring af retningslinjer for bestyrelsens økonomiske
dispositioner
Forslagene med samtlige bilag vedlægges.

4. Revideret regnskab for det forgangne regnskabsår og budgetforslag for det kommende
samt beslutning om kontingentets størrelse
Årsrapport vedlægges

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. vedtægternes § 10
Bestyrelsen indstiller følgende, idet 3 vælges for 2 år og 1 for 1 år:
Morten Zimmermann modtager genvalg
Majbritt Hansen modtager genvalg

Per H. Jørgensen modtager genvalg
Ole D. Madsen modtager valg

6. Valg af 2 suppleanter
Bestyrelsen indstiller følgende:
Lisbeth Falk Olsen modtager genvalg
Ulrich Krühne, Frits Nielsens Vej 22, modtager valg

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Bestyrelsen indstiller følgende:
Jette Andersen modtager genvalg
Cecilie Højbjerg Bundgaard modtager valg

8. Eventuelt

Selve generalforsamlingen starter kl. 10.00 og forventes at slutte omkring kl. 12, hvorefter der
bydes på en let frokost. Generalforsamlingen indledes med fællessangen Rågelejevalsen. Der
bydes på kaffe under generalforsamlingen.
Af hensyn til arrangementets praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding med oplysning om navn og
sommerhusadresse sendt til formand@glstrandbjerggaard.dk senest den 2. juni.
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 13. juni.
Kom, og tag naboen med.
Birgitte Jørgensen, Formand, formand@glstrandbjerggaard.dk

———————————————————————————————Bestyrelsen 2018-19:
Birgitte Jørgensen, Kortevej 8, formand
Lennon Andersen, Granhøj 9, kasserer. Udtrådt af bestyrelsen 31.03.2019
Morten Zimmermann, Kortevej 10, hjemmesideadministrator
Majbritt Hansen, Frits Nielsens Vej 26, kasserer fra 31.03.2019
Per H. Jørgensen, Hyremandsvej 6
Suppleanter til bestyrelsen 2018-19:
Lisbeth Falk Olsen, Dæmningsvej 11, 1. suppleant. Indtrådt i bestyrelsen 31.03.2019
Ole D. Madsen, Møllekrog 14, 2. suppleant
Revisorer 2018-19:
Jette Andersen, Granhøj 9
Flemming Gøth, Kærvej 10
Revisorsuppleant 2018-19:
Cecilie Højbjerg Bundgaard, Virmandsvej 17

