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Til Grundejerne 

 
København d. 20. April 2022 

Korrigeret d. 24 April 2022 
Endelig indkaldelse med forslag d.14. Maj 2022 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nysted Strandhuse 
 
I henhold til vedtægternes § 11.2 indkaldes hermed på bestyrelsens vegne til ordinær 
generalforsamling i henhold til nedenstående: 
 
TID: Lørdag d. 21 maj 2022 kl.11:00 
STED: Nysted bådelaug, forsamlingslokale, Strandvejen 8, 4880 Nysted 
 
Under generalforsamlingen og efterfølgende frokost bliver der budt på øl og vand på 
foreningens regning. 
For at kunne deltage i frokosten, skal der senest d. 07.maj 2022 gives besked til 
bestyrelsen, om antal deltagere fra hver matrikel. 
Dette gøres via e-mail til nystedstrandhuse@gmail.com. 
 
Dagsorden vil i henhold til vedtægternes § 12.2 være følgende: 
1. Valg af dirigent (og referent ifølge § 15.1) 
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, herunder beslutning om 
anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud. 
4. Indkomne forslag 
 

1. Forslag fra Østersvej 9 
a. Forslag om nedsættelse af grønt energiudvalg: 

Generalforsamlingen nedsætter et udvalg som skal undersøge muligheden 
for opsætning af solpaneler på tagene. 
 
Forslagsstiller: Jens Kronborg 
 

b. Forslag til vedtægtsændringer: 
Bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt sidde i Bestyrelsen 4 år ad gangen 

og gældende fra og med Generalforsamlingen 2022, det vil sige at 

medlemmer valgt før denne dato har mulighed for at fortsætte 4 år fra og 

med 2022. Bestyrelsesmedlemmer som tidligere har siddet i Bestyrelsen kan 

genoptage sit hverv som bestyrelsesmedlem 4 år efter sidste 

bestyrelsespost. 

Forslagsstiller: Ulla Kronborg 
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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. Ulla Kronborg, Østersvej 9 er villig til genvalg 
2. Ole Pilegaard Jensen, Sælvej 7, er villig til genvalg 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
1. Birthe Madsen, Sælvej 3, er ikke villig til genvalg 

8. Valg af eventuel administrator. 
9. Valg af revisor (Begge revisorer er på valg) 

1. Carsten Linder Jacobsen, Ternevangen 11, er villig til genvalg 
2. Jens Bring, Strandhus Tværvej 1, er villig til genvalg 

10. Eventuelt. 
 
 
Forslag, som medlemmerne ønsker optaget under punkt 4, skal indgives skriftligt til 
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i 
overensstemmelse hermed, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen eller er medlemmerne 
bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning iht. 
Vedtægterne § 12.3 

Forslag skal fremsendes på nystedstrandhuse@gmail.com 
 
Bemærk at der j.fr. vedtægterne § 14.4 kan stemmes pr. fuldmagt. Fuldmagt er vedlagt 
denne indkaldelse.  
 
Vedlagt denne indkaldes medfølger det reviderede årsregnskab samt forslag til endeligt 
budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår. 
 
Kopi af denne indkaldelse, reviderede årsregnskab samt forslag til endeligt 
budget for indeværende regnskabsår, foreløbigt budget for følgende regnskabsår samt 
fuldmagt kan findes på foreningens hjemmeside www.nystedstrandhuse.dk under 
dokumenter. Eventuelle indkomne forslag vil også være at finde på hjemmesiden 7 dage 
før generalforsamlingen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

http://www.nystedstrandhuse.dk/

