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                                                                                                                                  Kaldred den 2/2 – 2017. 

INDKALDELSE 

Ordinær generalforsamling, Søndag D. 9/4 2017 kl. 11.00 

 Eskebjerg forsamlingshus 

Nyløkkevej 2. 4593 Eskebjerg. 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent og 3 stemmetællere. 

1.       Bestyrelsens beretning. 

2.       Fremlæggelse af revideret regnskab for år 2016  v/revisor Mette Thomas. 

3.       Forslag fra bestyrelsen - Bilag 1 

4.       Forslag fra medlemmer - Bilag 2 - 3 

5.       Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 

6.       Landliggerudvalg ved Martin Vejlgaard - Bilag 4 

7.       Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 

        a) Jesper Mose ønsker ikke genvalg  

            Ruth Barcelli ønsker genvalg 

            Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

          b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

         c) Valg af 2 revisorer, på valg Grethe Thorø og Christian Amitsbøl 

         d) Valg af 1 revisorsuppleant.  

8.        Eventuelt. Her kan intet vedtages. 

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Ingen medlemmer 

kan være i kontingentrestance. 

Bilag vedlagt: 

 Regnskab 2016  

 Budget 2017. 

 3 forslag. 

 1 bilag fra landliggerudvalget. 
  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen. 
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Bilag 1 
 

Grundejerforeningens bestyrelsen benytter sig ikke af en intern kasserer men kun af en ekstern revisor. 
 
Begrundelse: 
Da kassererposten er svær og tung at få besat, håber vi at det af denne vej bliver lettere at få 5 medlemmer til 
bestyrelsen, således at vi ikke står i den situation, at vi et år har en kasserer og efterfølgende år ingen har. Så uanset 
hvad der sker, vil foreningens økonomi fremover blive håndteret af en professionel revisor. 
 
Hvis dette bliver vedtaget, skal jeg gøre opmærksom på, at bestyrelsen kun er beslutnings dygtige når formanden er 
tilstede. ( § 7 stk.2 ) 

 
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 
Bilag 2 

 
Til bestyrelsen 
Forslag til generalforsamlingen 
  
Jeg vil gerne foreslå at vi ophæver forbuddet mod at have bål. Mange har alligevel bålpladser og overholder ikke 
forbuddet og vi er voksne nok til at passe på – lige så vel som vi kan passe på, når vi tænder op i grillen. 
  
Man kunne evt. stille krav om at der skal være en dertil indrettet bålplads og at store Sct. Hansbål ikke er lovlige, men 
almindelige små bål til brug for bagning af snobrød o.lign. bør ikke være forbudt. 
  
Med venlig hilsen 
Hjørdis Jørgensen Trapp 
Lonevej 6 
4593 Eskebjerg 

 
Bilag 3 

 
Hermed et vedtægtsændringsforslag til den ordinære generalforsamling 2017. 
Jeg har en tilføjelse til §4 stk. 1 
 
Oprindelig tekst; 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved e-mail, opslag på tavlerne på foreningens område (er kun en 
service), eller via brev til de medlemmer, som ikke har adgang til e-mail med mindst l måneds varsel. 
 
Tilføjelse; 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved e-mail samt via de sociale medier – herunder fx Facebook, 
opslag på tavlerne på foreningens område (er kun en service), eller via brev til de medlemmer, som ikke har adgang 
til e-mail med mindst l måneds varsel. 
 
Det er nemt at kommunikere via Facebook og det koster ikke noget. Man kan sende en besked til samtlige 
medlemmer på én gang. Desuden bruger foreningens medlemmer gruppen på daglige basis til alt mellem himmel og 
jord. 
 
MVH 
Jesper Gylling 
Rosenvej 4 
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Bilag 4 

 

Indbydelse til Landliggerudvalgets stormøde lørdag den 23. September 2017.  

 

Mødet afholdes formentlig som tidligere i Ubby Forsamlinghus og starter kl 9. 

 

Til mødet indbydes bestyrelser og medlemmer i foreninger i område Nord som omfatter: 

5. Røsnæs 

6. Saltbæk 

7. Kaldred 

8. Havnsø 

9. Nekselø/Sejerø 

Desuden hele Landliggerudvalget herunder repræsentanter fra Kommunen 

og 2 politiske medlemmer af Teknisk Udvalg. 

 

Der serveres en let frokost 

 

Nærmere om dagsorden og indbydelse senere 

 

På Landliggerudvalgs vegne 

============ 

 

 

2. Kaldred repræsentant i udvalget. 

 

Jeg fortsætter i udvalget i 2017, men planlægger at stoppe derefter. 

 

I bedes derfor overveje emner til posten og om i ønsker en repræsentant der (som jeg) 

IKKE sidder i en eksisterende bestyrelse. 

 

Hilsen  

Martin Vejgaard 

 


