
 

Til Grundejerne      18. maj 2016 
 
 
 
 
 Indkaldelse til generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 kl. 1700-1830 
på Skanse Pavillonen v/ Nysted Campingplads.  
 
Under generalforsamlingen bliver der budt på øl og vand på foreningens regning. 
 
I anledning af at grundejerforeningen i år fylder 10 år, vil der umiddelbart efter 
generalforsamlingen være buffet, bestående af nedenstående: 
Striploin (højreb), fyldt kalkunbryst, flødekartofler, ovnstegte timiankartofler, bearnaise 
sauce, stor salat buffet og friskbagt flutes.  
Dessert bestående af Chokolade mousse med is, kaffe og te. 
1 øl eller glas vin eller vand vil være inkluderet, herefter er drikkevarer for egen regning, og 
afregnes med tjenerene. 
 
For at kunne deltage i middagen, skal der senest d. 20. maj 2016 gives besked til formanden, 
om hvor mange der fra hver matrikel deltager i middagen.  
Dette gøres enten via email carsten3500@gmail.com eller på mobiltlf. 40135097 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, herunder 
beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af 
underskud. 

 
4. Indkomne forslag 

 
1. Forslag fra bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse af 
foreslåede nye reviderede ordensregler. 
Se bilag 1  
 

 
2. Forslag fra bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at 
iværksætte hastighedsregulerende foranstaltninger på 
Strandhus Tværvej. 
Se bilag 2 

 



 

3. Forslag fra Inge Merethe og Morten Stentebjerg Olesen, 
Marsvinvej 7: 
 
Renovering af vores veje, som jeg syntes er temmelig 
nedslidte efterhånden. 

	
 

5. Forelæggelse og godkendelse af endeligt budget for indeværende 
regnskabsår, samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår, herunder 
fastlæggelse af endeligt medlemsbidrag for indeværende regnskabsår og 
foreløbigt medlemsbidrag for følgende regnskabsår. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 
1. Grete Pedersen, Marsvinvej 5 er på valg. (Villig til genvalg). 
2. Kim Normand, Sælvej 6 er på valg. (Villig til genvalg). 

 
 

7. Valg af 1 suppleant. 
 

1.  Ole Pilgaard, Sælvej 7 er på valg. (Villig til genvalg). 
 

8. Valg af eventuel administrator. 
 

9. Valg af 2 revisorer. 
 

1. Erik Leth, Ternevangen 9 er på valg. (Villig til genvalg). 
2. Jens Bring, Strandhus Tværvej 1 er på valg. (Villig til genvalg). 

 
10. Eventuelt. 

 
 
 
Forslag der ønskes behandlet under dagsordens punkt 4 skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, j.fr. vedtægterne § 12.3. 
 
Bemærk at der j.fr. vedtægterne kan stemmes pr. fuldmagt. En sådan kan eventuelt 
stiles til bestyrelsen og fremsendes til formanden, carsten3500@gmail.com   
 
HUSK at meddele formanden senest 20. maj 2016, hvor mange fra matriklen der 
deltager til middagen efter generalforsamlingen. 
Formandens emailadr.:  carsten3500@gmail.com 
Formandens tlf.:  40135097 
 
 
 
Vel mødt 
 
Bestyrelsen 


