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Grundejerforeningen 

SMIDSTRUPHØJ 

Formand: Benny Skourup 

Skaus-ager 19, 3250 Gilleleje 

Telefon: 4831 8343 

9. april 2013 

TIL FORENINGENS MEDLEMMER 

 

Herved indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING, der afholdes: 

 

Søndag den 5. maj 2013 kl. 11.00 i Restaurant Saseline 

Gilleleje Stationsvej 3A, 3250 Gilleleje 
 

I lighed med tidligere år inviterer bestyrelsen til en middag - Bøf af oksefilet m. pebersauce 

eller bearnaisesauce -  i tilslutning til generalforsamlingen. Drikkevarer kan købes fra restauranten 

og er ikke inkluderet i prisen for arrangementet. Prisen for dette arrangement er, som tidligere, 

kr. 50,00 pro persona, der opkræves på generalforsamlingen 

 

Tilmelding skal ske forud til formanden, enten ved aflevering af nedenstående kupon eller ved 

telefonisk henvendelse senest den 28. april 2013. Deltagelse i middagen er begrænset til to 

deltagere pr. parcel. Det er selv sagt muligt at deltage i generalforsamlingen, uden at deltage i den 

efterfølgende middag.  

 

DAGSORDEN:  

 

 1: Valg af dirigent. 

 2: Formandens beretning. 

 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

 4: Fastlæggelse af vederlag til bestyrelsen. 

 5: Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det løbende   

     regnskabs år. 

  6: Indkomne forslag. 

     Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer ( se vedlagte forslag ) 

 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. 

                      8: Valg af revisor og revisorsuppleant.   

 9:  Eventuelt. 

 

 

-------------------------------------------------------- klip ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Talon til deltagelse i middagen 
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Valg til bestyrelsen: 

 

På valg er: 
 Kassereren:                 : Niels Holme, der modtager betinget genvalg.  

 Vand, Åløb og kommune:              : Torben Mortensen, der modtager genvalg. 

  

 På nyvalg er:                : ingen 

   

 Ikke på valg: 

 Formanden:  : Benny Skourup 

 Sekretæren : : Tina Jeppesen 

 Veje og Dræn: : John Buhl 

  

Bestyrelsessuppleant: : Genvalg - Gert Andersen  

 Revisor:  : Genvalg - Per Christensen 

 Revisorsuppleant: : Genvalg - Jørgen Holst  

 

 Bestyrelsen kan konstituere sig anderledes, bortset fra formanden, der er direkte 

     valgt. 

     

Medlemmer, der er interesseret i bestyrelsesarbejdet, og som ønsker at stille op til 

valg, bedes tilkendegive dette overfor formanden. 

 

Forslag til kontingent: kr. 400,00. Kontingentet opkræves via PBS den 1. september 2013. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 

22.april 2013. 

 

Kun gyldigt medlemskab giver adgang til generalforsamlingen. Ved afstemning kan der kun afgives 

een stemme pr. parcel. 

 

Der kan ikke indbetales kontingent i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Benny Skourup 

  Formand 

 

--------------------------------------------------------klip-------------------------------------------------------- 

 

TALON vedrørende deltagelse i middagen efter generalforsamlingen. 
( afleveres til Benny Skourup, Skaus-ager 19, eller tlf.: 4831 8343 ) 

                                                                                                                          Dato:           

Undertegnede: Navn           :                Medlem nr: 

                         Adresse        : 

 

tilmelder herved __ personer til middagen den 5. maj 2013 hos Restaurant Saseline 

 

E-mail tilmelding:  smidstruphoej@hotmail.dk 

 

Underskrift 


