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Til Grundejerforeningens medlemmer. Veddinge, den 05.06.2018 

 

Indkaldelse til grundejerforeningens 55. ordinære generalforsamling 

søndag den 24. juni – kl. 10.00 

i Asnæs Forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

Ved Formand Lennart Conrad, Ringbakken 13 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Ved Kasserer Jens-Emil Nielsen, Ringbakken 12 

./. Vedlagt bilag 1: Regnskab 2017 

4. Indkomne forslag 

a) Bestyrelsen foreslår, at der etableres en baderampe på stranden, således man ubesværet 

kan passere det brede areal med sten. 

./. Vedlagt bilag 2: Forslag til baderampe. 

b) Bestyrelsen foreslår revision/opdatering af gældende ”Retningslinjer for bebyggelse”. 

./. Vedlagt bilag 3: Forslag til reviderede retningslinjer for bebyggelse. 

c) Der er indkommet forslag fra Erik Taagaard, Skelbakken 37, om anskaffelse af en 

hjertestarter. 

./. Vedlagt bilag 4: Forslag om anskaffelse af en hjertestarter til foreningen. 

d) Der er modtaget to forslag fra Benny Hygum Jensen, Skelbakken 3, et om ændring af 

retningslinjer for hegning og en opfordring til Lennart Conrad, Jens-Emil Nielsen og 

Kaj Sørensen fra bestyrelsen og Erik Taagaard fra træbeskæringsudvalget om at træk-

ke sig fra deres poster, da han ikke mener deres adfærd er forenelig med at bestride 

disse poster. 

Punkterne vil blive behandlet på generalforsamlingen efter dirigentens bestemmelse. 

./. Vedlagt bilag 5: Forslag fra Benny Hygum Jensen. 

e) Forslag til budget 2018 ved kasserer Jens-Emil Nielsen 

./. Vedlagt bilag 6: Budgetforslag 2018/2019 

5. Valg af formand 

Valg af formand: Lennart Conrad afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen fore-

slår at Lennart Conrad, Ringbakken 13, vælges som formand. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kaj Sørensen (sekretær), Ringbakken 21, afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen 

foreslår at Kaj Sørensen genvælges til bestyrelsen. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse 

a. 1.suppleant: Peter Kock Jensen, Ringbakken 42, afgår efter tur, men er villig til gen-

valg. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

b. 2.suppleant: Per Damgård, Skelbakken 14, afgår efter tur, men er villig til genvalg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg. 

8. Valg af revisor 

Connie Jensen, Ringbakken 30, afgår efter tur, men er villig til genvalg. Bestyrelsen fore-

slår genvalg. 

9. Valg af medlemmer og suppleant til træbeskæringsudvalget 

a. Erik Taagaard, Skelbakken 37, afgår efter tur, men er villig til genvalg. Bestyrelsen fo-

reslår genvalg. 

b. Valg af suppleant: Suppleant Tonny Nielsen, Gyvelbakken 12 er indtrådt som medlem 

af træbeskæringsudvalget, da Knud Bjørnekær, Skelbakken 29, fraflyttede området. 

Tonny Nielsen ønsker at vende tilbage til suppleantjobbet. Bestyrelsen foreslår på den 

baggrund Per Damgård, Skelbakken 14, som nyt medlem af træbeskæringsudvalget og 

at Tonny Nielsen vælges som suppleant. 

10. Eventuelt. 

a. Ove Poulsen (bestyrelsen) præsenterer oplæg vedrørende ikke-støjende adfærd. 

b. Træbeskæringsudvalget uddeler årets træbeskæringspris. 

 

Umiddelbart efter Generalforsamlingen fremlægger landskabsarkitekt Birgitte Fink sine over-

vejelser vedrørende tiltag til styrkelse af områdets unikke karakter. 

Herudover fremlægges forslag til beplantninger, der ikke kræver megen pleje, ikke bliver høje 

og formentlig ikke bliver spist af rådyr. 

 

 

Bestyrelsen 

Strandgårdens grundejerforening 

 

P.S.: Husk Sankt Hans bål lørdag den 23. juni kl. 21.00 

 Se mere på www.strandgaardens.dk 

 Grene til bålet kan lægges på ”bålstedet” fra nu til og med søndag den 17. juni. 

http://www.strandgaardens.dk/

