
Stenodden Sommerland d. 30-5-2021

Grundejerforeningen Stenodden Sommerland

Indkaldelse til Generalforsamling

Dato og tidspunkt: 
Lørdag d. 19. Juni 2021 kl. 10:00

Sted: 
Bjerreby Forsamlingshus, Bjerrebyvej 66, 5700 Svendborg
Indgang via ’handicap-indgangen’ til højre mod Bjerrebyvej

Dagsorden   ifølge vedtægterne §4  :

1) Valg af Dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab og status
4) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen + to suppleanter
6) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
7) Forslag til kontingentfastsættelse
8) Eventuelt

Ref. pkt. 2, 3 & 7 – vedr. beretning, regnskab & kontingent
Årsberetningen udsendes sammen med denne indkaldelse, på enten mail eller brev til 
alle grundejere, og heri indgår også regnskab og budget, samt forslag til 
kontingentfastsættelse. Årsberetningen kan hentes på foreningens hjemmeside eller 
man kan kontakte bestyrelsen for at få den tilsendt.

Ref. pkt. 4 - vedr. forslag.
Forslag, som ønskes forelagt på den ordinære generalforsamling af medlemmerne, må 
skriftligt være tilstillet formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. 
senest d. 11/6-21.
De modtagne forslag vil blive tilgængelig på foreningens hjemmeside, således at man 
kan forholde sig til disse inden generalforsamlingen.
Som udmeldt i nyhedsbreve og årsberetning, skal der laves afstemning af forslaget om 
opstilling af en vandkunst på fællespladsen. Løsningsforslag vil blive fremlagt på 
generalforsamlingen.

Ref. pkt. 5 - vedr. valg af medlemmer
Der skal i år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og alle andre poster inkl. 
suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsespost Navn Valgperiode Valgstatus

Formand Johnny Larsen 2019-2021 Modtager genvalg

Kasserer Ellen Engsig 2020-2022 Ikke på valg

Sekretær Chris Ringvig 2019-2021 Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Erik Vogn 2020-2022 Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Alice Holmager 2020-2022 Ikke på valg

https://stenoddensommerland.dk/generalforsamling/


Stenodden Sommerland d. 30-5-2021

Grundejerforeningen Stenodden Sommerland

T  ilmelding til generalforsamling  

Max. 1 deltager pr. husstand.

Navn:

Sommerhusadresse:                                              

Tilmelding kan ske på én af følgende måder:

• På mail til bestyrelsen@stenoddensommerland.dk 
• SMS/ring til formanden på 4027 4871
• Tilmelding via hjemmeside (Bemærk: Der åbnes først for tilmelding d. 1/6-21)
• Afleverer denne udfyldt, i formandens postkasse, Røllikevænget 9 

Husk for alle muligheder, at informere om navn og adresse på deltager.

Grundet Covid-19 vil afholdelsen af generalforsamlingen ske i henhold til 
myndighedernes anbefalinger og restriktioner, og under forudsætning af at situationen 
ikke forværres.
Derfor er der et krav til max. deltagelse af 1 person pr. parcel, og max. 100 deltagere i 
alt, for at opfylde forsamlingsforbuddet, og at man følger sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger til afstand, sprit af hænder, og at man bliver hjemme ved symptomer.

Der henstilles til at man bærer mundbind, når man ikke sidder på sin plads.

Ved ankomst og registrering vil der af hensyn til Covid-19, blive udleveret en pose med 
stemmesedler & kuglepen, samt drikkelse.

Er man forhindret i deltagelse eller ønsker man ikke at deltage fysisk pga. covid19, kan 
man ifølge vedtægterne udfylde en fuldmagt som kan overdrages til en deltager. Det 
skal fremgå hvad fuldmagten gælder for, med navn & sommerhusadresse på 
fuldmagtsgiver og fuldmagtstager, dato, samt være underskrevet af begge parter.
 

På bestyrelsens vegne
Johnny Larsen, Formand

mailto:bestyrelsen@stenoddensommerland.dk

