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«Navn»
«Postadresse»
«Postnummer__By»

Hermed indkaldes du som ejer af «Sommerhusadresse» til ordinær generalforsamling for Klegod
Grundejerforening lørdag den 4. april 2015 kl. 14.00 på Sømandshjemmet Bredgade 5, 6960 Hvide
Sande.
Af hensyn til arrangement ønskes en tilmelding via vores web-side www.klegodgrundejerforening.dk senest fredag den 27. marts 2015 under menuen ”Kontakt bestyrelsen”. Der
skal angives sommerhusadresse samt antal deltagende personer.
Dagsorden iflg. vedtægter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
3.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Herunder regnskab for Vejvedligeholdelse og Dræningsfond.
4.
Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
Fra bestyrelsen – forslag til vedtægtsændring af foreningens formål § 4
Dagsorden udsendes til medlemmerne pr. e-mail senest 1 måned før generalforsamlingen.
Regnskab og forslag til budget lægges samtidig på grundejerforeningens web-side
www.klegod-grundejerforening.dk.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forslag til budget for 2016 samt kontingentfastsættelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg – Thue Amstrup-Jørgensen – Ivan Thomsen
Valg af suppleanter.
På valg – Arne Berget – Ole Tietze
Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg - Ellen Merrild – Erik Buhl Lorentzen
Orientering om projekter
Arbejdsdag – lørdag den 2. maj 2015
Eventuelt.

Revideret regnskab samt budget for Hovedforeningen, for Vejvedligeholdelse og for Dræningsfond er
fremlagt på web-siden. Ligeledes udkast til reviderede vedtægter.
Borgmester Iver Enevoldsen vil orientere om projekter i kommunen
Vi vil have fokus på kystsikring og kystnære havvindmøller
Hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen bedes evt. fuldmagt til støtte for foreningens
arbejde fremsendt til formanden senest den 27. marts 2015.
Bestyrelsen sender løbende relevante og aktuelle informationer til foreningens medlemmer pr. e-mail, så
husk venligst at opgive jeres mail-adresse på vores web-side www.klegod-grundejerforening.dk under
”Kontakt bestyrelsen”.

På bestyrelsens vegne
Thue Amstrup-Jørgensen
Birkhøjen 52, 8382 Hinnerup - Telf.nr. 23 73 47 60

Etablering af TV-overvågning:
Vi arbejder stadig med evt. mulighed for TV-overvågning af vort område ved indfaldsvejen så
fremt det er teknisk og økonomisk muligt - ikke mindst i lyset af at der i weekenden op til uge 7
har været en halv snes indbrud i sommerhusområderne mellem Hvide Sande og Søndervig.
Eventulle optagelser vil kun blive åbnet af politiet i forbindelse med indbrud. Midt- og
Vestjyllands Politi vil gerne sikre at der lokal opbakning til en sådan opsætning og beder om en
bekræftelse.
Udfyld venligst nedenstående og aflever den på generalforsamlingen eller hos formanden
Fladsbjergvej 31 – eller kopi pr. mail til tajconsult@mail.dk.
_____________________________________________________________________________

Jeg tilslutter mig, at der kan etableres tv-overvågning i området.
Navn:________________________________________________________
Sommerhusadresse: _____________________________________________
Underskrift: ____________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbejdsdag:
Vi har brug for lidt oprydning i bevoksning på fællesområder – langs vejene – oprydning i
klitområdet retablering af skilte /afmærkninger/stier og har derfor planlagt en arbejdsdag lørdag
den 2. maj 2015 – reserver venligst dagen allerede nu og deltag.
Arbejdsdag lørdag den 2. maj 2015
Jeg deltager gerne:
Navn: ____________________________________________
Sommerhusadresse: __________________________________
Antal personer: ______________________________________

Afleveres på generalforsamling eller til formandens email: tajconsult@mail.dk.

