
  Solrød Strand den 14.2.2016 

      

Forslag til punkter på Solrød Strand Grundejerforenings ordinære 

generalforsamling 2016. 

Følgende ønskes optaget som punkter på dagsorden til generalforsamlingen i marts: 

1. Opsigelse af lejemål på transformerstation placeret på Solrød Strandvej 114. 

Baggrund: Det oprindelige formål for foreningen med at indgå ovennævnte lejemål om at tilføre 
området kulturelle aktiviteter, er ikke indfriet. Bygningen har siden indgåelse af lejemålet for 2 år 
siden, ikke været bragt i anvendelse. Der er således ikke overensstemmelse mellem foreningens 
vedtægter og fortsat forpligtelse omkring det nævnte lejemål, hvorfor bestyrelsen pålægges af 
generalforsamlingen hurtigst muligt at tage de nødvendige initiativer til at få overdraget lejemålet 
tilbage til Solrød Kommune og blive frigjort for forpligtelser i ft. sagen. 
 (Vedtægternes §1 stk. : Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser såvel over 

for private som over for det offentlige samt i øvrigt i enhver henseende at virke for en god udvikling 

af bebyggelses- og forbindelsesforholdene på Solrød Strand) 

 

2. Ændring af vedtægternes §20. 

Baggrund: Foreningens virke omkring høringssvar til de kommunale lokalplansforslag, har sået tvivl 
om bestyrelsens tilgang til opgaven som høringspart i lokale anliggender. Der er således behov for 
at bestyrelsens drøftelser og beslutninger bliver omfattet af en større åbenhed og gennemsigtighed 
end tilfældet er pt. Forslaget er derfor at §20 i foreningens vedtægter tilføjes stk. 2, hvoraf det 
fremgår, hvorledes bestyrelsens protokol gøres tilgængelig for interesserede medlemmer. Dette 
kunne eksempelvis foregå via tilgang til dagsorden og protokol, samt tilhørende bilag på 
foreningens hjemmeside. Bestyrelsen pålægges således af generalforsamlingen at udarbejde en 
tilføjelse, der udbygger §20 i vedtægterne om som kan behandles på en ekstraordinær 
generalforsamling efter de gældende bestemmelser. 
 

3. Principbeslutning vedr. regnskabsmæssig åbenhed om foreningens deltagelse i og varetagelse af 

projekter.  

Baggrund: Foreningens bestyrelse anvendte i regnskabsåret 2014 ca. 31.000 kr. på Projekt Solrød 
Torvegade. Uagtet formål og resultat af indsatsen, findes der pt. ingen bestemmelser i foreningens 
vedtægter som sætter økonomiske grænser for deltagelse i eller finansiering af projekter, hvilket 
gør at grænsen for bestyrelsens valg og beslutning omkring projektdeltagelse og finansiering, er 
ureguleret. Generalforsamlingen fastlægger derfor et princip om, at dette område – deltagelse i 
og/eller finansiering af projekter – ikke må overstige et beløb svarende til 15.000 kr. i årlig 
omkostning uden forudgående godkendelse af en generalforsamling. Ligeledes skal alle projekters 
regnskaber forelægges særskilt på den årlige ordinære generalforsamling. 

 

Med venlig hilsen 

Lone Caspersen 

Solrød Strandvej 112 


