
Øllekolle Grundejerforening ved Tisvilde Strand 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 
Søndag den 19. juni 2022, kl. 10.30 til 12.30 i centersal 1, Sankt Helene Centeret, 

Bygmarken 30, 3220 Tisvilde 

OBS: Tilmelding til den efterfølgende frokost* i restauranten kl 12.30 er nødvendig, 
og skal ske senest den 4. juni 2022 ved at indbetale kr. 125,00 per person på 

MobilePay til 40752719. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Bestyrelsens beretning.  

Beretningen vil bl.a. indeholde status på følgende emner:  

- Strandtrappen (generelt og reparationer) 
- Ombytning af strandtrappenøgler 
- Ordensreglerne 
- Vejenes tilstand og vejbidragsordningen 
- Dræn  
- Den fremtidige renovationsordning 
- Nabohjælp 
- Hjemmesiden - ændringer i den nye udgave  

3. Regnskab.  

4. Budget for det kommende år.  

5. Fastsættelse af kontingent. 
      
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 700 og uændret vejbidrag kr. 500. 

6. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår at strandtrappen (eksklusive reposer) udskiftes/renoveres i vinteren 2023/24. 
Anslået pris kr. 400.000. Der vil komme til at mangle ca. kr. 300.000 for at finansiere udskiftningen. 
Bestyrelsen indstiller til skriftlig afstemning om følgende: 
  
1. Skal strandtrappen renoveres i 2023/24? 
2. Ekstraordinær engangsbetaling i 2024 (ca. kr. 3000 pr. medlem) eller ekstraordinær indbetaling 

over 2 år (kr. 1500 pr. medlem)? 

7. Forslag fra medlemmerne. 



Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 

8.  Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne:  

-  Valg af formand. Svend Dueholm afgår - kan genvælges. 

-  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

1.  Kirsten Pryds Jensen afgår,  ønsker ikke genvalg. 

2. Peter Stig-Nielsen afgår - kan genvælges 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (lige år) 

1. Claus Stenholt afgår - kan genvælges 

2. Sussi Grosbøl afgår - kan genvælges 

10. Valg af revisor (aktuelt Lars Olesen) 

11. Valg af revisorsuppleant (aktuelt vacant) 

12. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

* frokosten består i en lækker buffet  inkl. 1 genstand (vand/vin/øl) i restauranten til særpris, kr. 
125,- pr. person (normalpris kr. 250,-)   

* Tilmelding samt forudbetaling til frokosten er nødvendig. Ved manglende tilmelding kan der ikke 
garanteres plads i restauranten, og der betales normalpris. Har du ikke MobilePay kan  
indbetalingen foretages til foreningens bankkonto 1551 9130160 inden 4. juni 2022. 


