
 

 
SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING 

 

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i 2021 

Lørdag den 10. juli 2021 kl. 10.00 

på 

Marielyst Ny Camping, Sildestrup Øvej 14 A 

 

Generalforsamlingen afholdes efter de på tidspunktet gældende regler for COVID 19. Der vil dog i år ikke blive 

serveret sild m.m.  

 

Bestyrelsen forsøger at få en repræsentant fra kommunen til at orientere om planerne for kloakering og 

affaldssortering på generalforsamlingen. 

 

DAGSORDEN: 

 

1.  Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 2019/2020  

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019/2020 til godkendelse 

4. Godkendelse af budget for 2020/2021 

5. Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i nettoprisindekset 

6. Indkomne forslag 

a.  Forslag fra bestyrelsen 

 Ændring af vedtægtens § 6 om indskud/årskontingent og vedtægtens § 14.6 om bidrag til bestyrelse/kasserer 

 -   Forslag til differentieret kontingent – se bilag A 

b. - Forslag til ændring af vedtægt, hvis ændringerne af § 6 og § 14.6 vedtages – se bilag B og C 

c. Forslag fra Palle Jønsson vedr. fartbegrænsning og støvgener – se bilag D 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 - Bjarne Dahl    på valg for 2 år (modtager genvalg) 

 - Randi Dalskjær  på valg for 1 år (modtager ikke genvalg) 

 - Anni Jeppesen  på valg for 2 år (modtager genvalg) 

 - Karsten Knudsen   på valg for 2 år (modtager genvalg) 

 - Søren Nielsen   på valg for 1 år (modtager genvalg) 

 -  Erik Schaumann  på valg for 1 år (modtager genvalg) 

 -  2 ledige bestyrelsesposter  på valg for 1 år 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 

 a. Michael Thorsen  på valg for 1 år (modtager genvalg) 

 b. Ledig suppleantpost  på valg for 2 år 

9. Valg af revisor 

 a. Gitte Larsen   på valg for 2 år (modtager ikke genvalg) 

 b. Susanne Mortensen  på valg for 1 år (modtager ikke genvalg) 

 Ledig revisorpost   på valg for 1 år  

10. Valg af revisorsuppleant 

- Annette Marquardsen  på valg for 2 år (modtager genvalg – villig til at indtræde som  

         revisor) 

 Ledig revisorsuppleantpost  på valg for 2 år 

11. Pumpelaug 

12. Eventuelt 

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

HUSK at registrere din emailadresse på foreningens hjemmeside www.sildestrup-strand.dk.  Husk også at opdatere, 

hvis du får ny emailadresse eller hvis du får ny privatadresse, så vi kan komme i kontakt med dig. På forhånd tak. 


