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Grundejerforeningen 

SMIDSTRUPHØJ 
Formand: John Buhl 

Hylde-ager 15, 3250 Gilleleje 

Telefon: 2538 6829 

3. maj, 2016 

TIL FORENINGENS MEDLEMMER 

 

Herved indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING, der afholdes: 

 

Lørdag den 4. juni 2016 kl. 12.00 i Blistrup medborgerhus 

Helsingevej 64, 3230 Græsted 
 

Efter generalforsamlingen markeres Grundejerforeningen Smidstruphøjs 50 års jubilæum med en 

frokost, som betales af grundejerforeningen, drikkevarer er ikke inkluderet. Mere særskilt herom i 

invitationen til jubilæumsfrokost.  

 

Tilmelding til både generalforsamling og frokost skal ske forud til formanden John Buhl, ved 

aflevering af nedenstående talon.  

 

I år, er det af særlig stor betydning at så mange, som muligt møder op ved generalforsamlingen! 

Dette, fordi vi skal diskutere det fremtidige arbejde i bestyrelsen, i tilfælde af, at vi ikke kan få besat 

de ledige bestyrelsesposter.  

 

De senere år har det været tiltagende vanskeligt at rekruttere folk til bestyrelsen og vi er derfor nu i 

den situation, at vi måske kommer til at lade et eksternt administrationsselskab overtage arbejdet. 

Det vil medføre en væsentlig forhøjet kontingentbetaling OG VI OPFORDRER DERFOR 

KRAFTIGT TIL AT NETOP DU STILLER OP TIL BESTYRELSEN. Det er ikke et specielt 

krævende arbejde, vi mødes 2-3 gange om året.  

Det er samtidig et vigtigt arbejde, som giver indsigt i, hvad der sker i området, hvor vi har vores 

dejlige sommerhuse. 

 

DAGSORDEN:  

 

1) Valg af dirigent. 

2) Formandens beretning. 

3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

4) Fastsættelse af vederlag til bestyrelse 

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

regnskabs år. 

6) Indkomne forslag 

7) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant.   

9) Eventuelt 

 

 

Valg til bestyrelsen: 

 

På valg er: 
 Formanden:   John Buhl – modtager ikke genvalg 

Sekretær:   Tina Berger Jeppesen – modtager ikke genvalg 
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Veje og dræn:    Asger Larsen – modtager genvalg 

   

 På nyvalg er: ingen 

   

 Ikke på valg: 

 Vand, Åløb og kommune: Torben Mortensen 

 Kassereren:   Anne Prause 

 

På valg: 

Bestyrelsessuppleant: Leif Ziegler  

 Revisor:   Per Christensen 

 Revisorsuppleant:  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, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest d. 21. 

maj 2016 

 

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

een stemme pr. parcel. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

John Buhl 

Formand 

 

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

 

TALON vedrørende deltagelse til generalforsamlingen  

 

 

( afleveres John Buhl, Hylde-ager 15) 

                                                                                                                          Dato:           

Undertegnede: Navn:                 Medlem nr: 

                         Adresse:  

 

Jeg/Vi tilmelder herved __ personer til generalforsamlingen  

 

og __ personer deltager til Jubilæumsfrokosten  

 

 

Underskrift: 

 


