
 Rågeleje, den 2. maj 2022

Medlemmerne indkaldes hermed til 

Ordinær generalforsamling i 
Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje

Søndag den 22. maj 2022 kl. 11.00 
i Blistrup Medborgerhus, Helsingevej 64F, 3230 Græsted

Selve generalforsamlingen starter kl. 11.00 og forventes at slutte omkring kl. 12, hvorefter der 
bydes på en let frokost. 

Af hensyn til arrangementets praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding med oplysning om navn 
og sommerhusadresse sendt til kasserer@glstrandbjerggaard.dk senest den 15. maj 2022. 

Gør din stemme gældende - afgiv fuldmagt. Deltager du ikke i generalforsamlingen, vil vi 
opfordre til, at du afleverer en fuldmagt. 

Birgitte Jørgensen, Formand. formand@glstrandbjerggaard.dk 

mailto:kasserer@glstrandbjerggaard.dk
mailto:formand@glstrandbjerggaard.dk


Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og evt. nye planer  
Bestyrelsens skriftlige beretning er vedlagt.

3. Indkomne forslag 
Ingen.

4. Revideret regnskab for det forgangne regnskabsår og budgetforslag for det 
kommende samt beslutning om kontingentets størrelse  
Årsrapport 2021 og budget 2022 er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse til 1200 kr årligt. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. vedtægternes § 10 
Ida Dinesen, Dæmningsvej 7 er på valg og modtager genvalg. 
Rasmus Vanggaard Knudsen, Kærvej 5 er på valg og modtager valg. 

6. Valg af 2 suppleanter 
Vibeke Poulsen, Virmandsvej 10 er på valg og modtager genvalg

Vi har brug for endnu en suppleant.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
Begge revisorer og suppleanten er på valg.

Vi har brug for to revisorer og en suppleant.

8. Eventuelt
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