Indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Vejlby Strand.

Generalforsamlingen afholdes lørdag, den 18. maj 2019 kl. 10.00 i Harboørecentret
(dørene åbnes kl. 09.30)
Dagsorden: (jfr. vedtægter § 5)
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for
efterfølgende år.
5. Fremlæggelse af forslag til ændring af foreningens vedtægter
6. Indkomne forslag
- Gennemgang af bestyrelsens forslag til udviklingsplan for området
- Foreningens bidrag til etablering af vejbump på Vejlby Klit-vejen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er kasserer Susanne Presthi– modtager genvalg (deltager ikke til mødet)
På valg er Marlene Gemmer – modtager genvalg
Nyt medlem til bestyrelsen efter vor afdøde næstformand Evald
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
10. Eventuelt
I forlængelse af ordinær generalforsamling og inden frokost:
- Oplæg v/Turistchef Kristian Hansen, Visit Vestjylland
- Oplæg v/Jens Kaasgaard, formand for foreningen Stop Vesterhav Nord
Tilmelding til spisning:
Efter generalforsamlingen inviterer foreningen til en mindre buffet med en 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 pr. mail på kasserer@vejlbystrand.dk alternativt på Facebook
siden “Grundejerforeningen Vejlby Strand” inden den 1. maj 2019. Husk at oplyse vej og hus nr.
Vi håber at se rigtig mange af jer til generalforsamling den 18. maj kl. 10.00. På gensyn.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Vejlby Strand
-------------------------------------------------------------- Klip --------------------------------------------------------------------

Venligst udfyld:

Navn:
Sommerhusadresse:
E-mailadresse:
Evt., mobil nr.:

Afleveres på generalforsamlingen eller sendes til kasserer@vejlbystrand.dk
Har vi ikke allerede har dit telefon nr. og e-mailadresse, skal vi som minimum have din e-mailadresse for at kunne sende dig
indkaldelse til generalforsamlingen fra 2020. Dette er nye regler jfr. ændrede vedtægter som fremlægges på generalforsamlingen.

