
GRUNDEJERFORENINGEN ”LUNDEGÅRD” 
Formand: Hans Henrik Knudsen, Sandstien 6, 4736 Karrebæksminde  

tlf. 24 90 00 15  E-mail: hhk46@live.dk 

 

 

                                                                       Karrebæksminde, den 3. juni 2017 

 

Til Grundejerforeningens medlemmer 

 

 

I henhold til vedtægternes § 12 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: 

 

Søndag den 18. juni 2017 kl. 10.00 

 

på Kursus- og Konferencecenter Smålandshavet, Karrebæksminde. 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 13. 

 

1.    Valg af dirigent. 

 

2.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 

3.    Forelæggelse af det reviderede årsregnskab. 

 

4.    Forslag fra bestyrelsen. 

       a    Fastsættelse af kontingent for 2018 

       b    Fastsættelse af indmeldelsesgebyr. 

       c    Fastsættelse af reservefondsindskud for 2018  

 

 5.    Forslag fra medlemmer                     

        

 6.    Valg af formand for foreningen 

 

 7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 

 

 8.    Valg af revisor og suppleant for denne 

 

 9.    Eventuelt 

 

 

Supplerende information på næste side >> 

 

 

På gensyn, 

Med venlig hilsen 

Hans Henrik Knudsen 

Formand 

 

 



Bemærkninger til dagsordenens punkter: 

 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

4 a:  Bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes uændret til 1.600 kr. 

4 b:  Bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyret holdes uændret til 1.000 kr. 

4 c:  Bestyrelsen foreslår at reservefondsindskuddet holdes uændret til 440 kr.                

 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

Forslag skal jf. vedtægternes § 13 være formanden i hænde senest 8 dage inden 

generalforsamlingen. 

 

Der er modtaget 2 forslag fra Lars Vang, Lundegårdsvej 43, vedr.:  

• at foreningen ikke afholder udgifter til fjernelse af tang  

• at foreningen ikke afholder udgifter til snerydning.  

Forslagene er vedhæftet. 

 

 

6. Valg af formand: 

Hans Henrik Knudsen er på valg i år (for 2 år) – og er villig til genvalg.   

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg til bestyrelsen for 2 år er: 

• Sven Lauridsen, der er villig til genvalg 

• Finn Hansen, der ønsker at udtræde af bestyrelsen 

 

Som nyt bestyrelsesmedlem indstilles: 

• Jørn H. Pedersen, Lundegårdsvej 31 (hidtidig suppleant) 

 

Som suppleanter (for 1 år) til bestyrelsen indstilles: 

• Ole Jul Pedersen, Lundegårdsvej 33 A, der er villig til genvalg. 

• Jørn H. Pedersen, for så vidt han ikke vælges som 

bestyrelsesmedlem 

• Hans Larsen, Mejsesvinget 22, for så vidt Jørn H. Pedersen 

vælges til bestyrelsen og der bliver behov for en suppleant. 

 

                        

8. Valg af revisor og suppleant 

På valg for 1 år er: 

• Revisor: Per Petersen, der er villig til genvalg 

• Suppleant: Helle Ahlgren, der er villig til genvalg 

                

 



Sct. Hans Aften: 

 

Sankt Hans bålet tændes den 23. juni kl. 21.00 af bestyrelsens formand 

 

 

B e m æ r k : 

Bålpladsen vil være åben indtil 15. juni 2017 

 

Husk >>> KUN GRENE MÅ KOMME PÅ BÅLET. 

Og efter Sct. Hans må der ikke lægges grene på bålpladsen 

 

 


