
Indkaldelse til generalforsamling i  
Solrød Strands Grundejerforening  

  
Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling  

Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 

I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 
 

Dagsorden:  
  
1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
3. Foreningens regnskab fremlægges til beslutning 

Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside: www.ssgsolrod.dk. 
 
4. Fastlæggelse af årskontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 100 kr. samt uændret bidrag til Strandrens-
ningslauget på 200 kr. Samlet årskontingent og bidrag til Strandrensningslauget: 300 kr.  

 
5. Aktuel orientering 

Kystsikring 
Solrød Center 
Gør Solrød endnu grønnere og skønnere.  

Renovering/forskønnelse af "hovedveje" - mere natur mere grønt. 
Strandrensning 2016 og 2017 
Vagtordningen  
 

6. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens love 
Bestyrelsen foreslår en 100-års-revision af teksten i lovene, herunder ændring af navnet ”Love” 
til navnet ”Vedtægter”, tilføjelse til foreningens navn så foreningen både hedder Solrød Strands 
Grundejerforening og Solrød Strand Grundejerforening (begge navne anvendes i forskellige 
sammenhænge) samt en generel modernisering af teksten. 
 
Nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter ligger på foreningens hjemmeside 
www.ssgsolrod.dk. Der er direkte link under nyheder.  

  
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Se bestyrelsens medlemmer i Strandsiden 
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur:  
Jens Bang Liebst, Preben Larsen og Henrik Leidersdorff 
Henrik Leidersdorff udtræder af bestyrelsen. De øvrige er villige til at modtage genvalg. 
Bestyrelsen foreslår, at nuværende suppleant John Mortensen indtræder som bestyrelsesmed-
lem. 
Suppleant: Poul Pangø (er villig til at modtage genvalg)   
 

 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at gennemgå regnskabet for det kommende år 

Nuværende revisor er Mathias Fisker. 
Nuværende revisorsuppleant er Søren Schramm. 

 
9. Indkomne forslag 

Indkomne forslag ligger på hjemmesiden www.ssgsolrod.dk under menupunktet Nyheder. For-
slag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. fe-
bruar. 

 
 
 
 



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i  
Solrød Strands Grundejerforening  

  
Grundejerforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling  

Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 19.30 

I Aktivitetscentret, mødelokale 2 og 3, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 

Til opfyldelse af de forskriftsmæssige krav i foreningens loves § 13 til vedtagelse af ændringer af 

foreningens love, som foreslået i dagsorden til den ordinære generalforsamling, varsles og indkal-

des hermed samtidig til ekstraordinær generalforsamling. 
 

1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens love 

Bestyrelsen foreslår en 100-års-revision af teksten i lovene, herunder ændring af navnet love til 
navnet vedtægter, tilføjelse til foreningens navn så foreningen både hedder Solrød Strands 
Grundejerforening og Solrød Strand Grundejerforening (begge navne anvendes i forskellige 
sammenhænge) samt en generel modernisering af teksten. 
 
Nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter ligger på foreningens hjemmeside 
www.ssgsolrod.dk. Der er direkte link under nyheder.  
 
Denne indkaldelse bortfalder, såfremt de nødvendige 50% af medlemmerne er til stede ved den 
ordinære generalforsamling. 

  
 
 
 
 

Det årlige vejlaugsmøde i  
Solrød Strands Grundejerforening  

  
Det årlige møde for vejlaugsformænd og vejlaugskontaktpersoner  

i Solrød Strands Grundejerforenings område 
 afholdes:  

Torsdag d. 23. november 2017 kl. 19.30 

I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 

Reserver dagen allerede nu!  


