
 

 

 

 

Til Grundejerne      15. juli 2021 

 

 

 

 

 Indkaldelse til generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling, den 14. august 2021 kl. 
11, som igen i år vil foregå i Bådelaugets lokaler Strandvejen 8, Nysted. 
 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen byder foreningen på smørrebrød, som bliver 
leveret af Nysted Slagteren. 
 
Under generalforsamlingen og frokost bliver der budt på øl og vand på foreningens 
regning. 
 
For at kunne deltage i frokosten, skal der senest d. 07. august 2021 gives besked til 
formanden, om hvor mange der fra hver matrikel deltager i frokosten.  
Dette gøres enten via e-mail carsten3500@gmail.com eller på mobil tlf. 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 

 
a. Forslag fra bestyrelsen: 

 
”Skærvefortov på Strandhusvej nedlægges og fælles 
græsareal etableres i stedet for. Skærver ved indkørsel til 
Strandhusvej 1 bevares dog.” 
 
Det har vist sig igennem tid at det er svært at holde dette 
fortov fri for ukrudt, og vil kunne holdes meget pænere 
med et græsareal. 

 
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. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 
1. Carsten Hermansen er på valg. (Ikke villig til genvalg). 
2. Bjarne Petersen, Sælvej 2 er på valg. (Villig til genvalg). 
3. Pia Elin, Strandhusvej 1 er på valg. (Ikke villig til 

genvalg). 
 

 
7. Valg af 1 suppleant. 

 
1.  Jes Østergaard, Sælvej 10 er på valg. (Villig til genvalg, 

men Jes ser meget gerne nye kræfter på denne post). 
 

8. Valg af eventuel administrator. 
 

 
9. Valg af 2 revisorer. 

 
1. Bjarne Hansen, Muslingevej 5 er udtrådt som revisor. (Ny 

skal vælges). 
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 fuldmagt til 
bestyrelsen kan fremsendes til formanden, carsten3500@gmail.com   
 
HUSK at meddele formanden senest 07. august 2021, hvor mange fra 
matriklen der deltager til frokosten efter generalforsamlingen. 
Formandens emailadr.:  carsten3500@gmail.com 
Formandens tlf.:  40135097 
 
 
 
Vel mødt 
 
Bestyrelsen. 
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