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Indkaldelse til generalforsamling i  
Solrød Strands Grundejerforening  

  
Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling  

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.00 
I Aktivitets- og Frivilligcentrets 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 

Strandens Hus 
Kystsikring 
Gl. Køgevej 
Strandrensning 
Vagtordning 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Se bestyrelsens medlemmer på www.ssgsolrod.dk 
Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår efter tur:  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Jens Bang Liebst, Preben Larsen, John Mortensen. 
Suppleant:  
Poul Pangø 
Alle er villige til genvalg. 

 
7. 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. 

 
8. Indkomne forslag 

Indkomne forslag ligger på hjemmesiden www.ssgsolrod.dk under menupunktet Nyheder. For-
slag skal, ifølge vedtægterne §12, være indsendt senest den 15. februar, således at de kan nå at 
blive bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er indkommet 2 forslag til behand-
ling: 
Forslag 1: 
Er der medlemmer af SSG’s bestyrelse, der har eller påtænker at have interesser omkring re-
stauranten omfattet af SSG’s projektforslag til Strandens Hus. 
Forslag 2: 
SSG og dens bestyrelse trækker sig i alle forhold ud af projekt Strandens Hus. 
Forslagsstillere:  
Hans Birk Nielsen, Skipperhusene 2 og Flemming Hansen, Skipperhusene 4 
Se Forslagsstillernes begrundelse på www.ssgsolrod.dk under menupunktet Nyheder. 
 


