Indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Vejlby Strand.

Generalforsamlingen afholdes lørdag, den 3. oktober 2020 kl. 10.00 i
Harboørecentret (dørene åbnes kl. 09.30)
Jfr. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i maj måned. På grund af den helt
ekstraordinære situation med corona-virus og forbud mod forsamling og sociale kontakter i større
grupper er generalforsamlingen i 2020 udskudt til dem 3. oktober 2020.
Dagsorden: (jfr. vedtægter § 5)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Forslag fra bestyrelsen herunder:
- fastsættelse af kontingent og godkendelse
- budget for efterfølgende år (2021)
- godkendelse af ny honoraraftale til bestyrelsen
- udviklingsplan for områdets udvikling og drift
Forslag fra medlemmer – ingen indkommet inden 1. marts.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er formand Erik Skibsted – modtager genvalg
På valg er næstformand Ellen Burkarl – modtager genvalg
På valg er Martin Cederberg – modtager ikke genvalg
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
Eventuelt

I forlængelse af ordinær generalforsamling og inden frokost:
- Oplæg v/Kenneth Borum Kjærgaard, Lemvig Kommune – om kommende
bredbåndsprojekt i Vejlby
- Oplæg v/John Andersen, Neerlandiavej 110 om hjerterløberordningen
Tilmelding til spisning:
Efter generalforsamlingen inviterer foreningen til en bid mad og én øl eller vand.
Der kan max. deltage 2 personer pr. grund til spisningen. Af hensyn til planlægning af spisning skal
vi bede om bindende tilmelding med oplysning om antal pr. mail på kasserer@vejlbystrand.dk
alternativt på Facebook siden “Grundejerforeningen Vejlby Strand” inden den 29. september
2020. Husk at oplyse os vejnavn og hus nr. på dit sommerhus.
Vi håber at se rigtig mange af jer til generalforsamling den 3. oktober 2020 kl. 10.00. På gensyn.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Vejlby Strand
PS: Har vi din og din naboens aktuelle e-mailadresse? Sendes til kasserer@vejlbystrand.dk

