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Bestyrelsen i Grundejerforeningen Vejby Strand indkalder hermed til
generalforsamling i 
 
Vejby Forsamlingshus 
 
Søndag d. 20. juni 2021 
 
Brunch/Formiddagskaffe: kl. 10:30 
Afholdelse af generalforsamling: kl. 11:00 
 
Der bydes som sædvanlig på kaffe, brød og diverse pålæg, og
minsandten om der ikke også bliver budt både på øl, vand og en lille
skarp, hvis dette skulle ønskes. 
Vi har dog stadig behov for at få din tilmelding, hvis du ønsker at
deltage i brunchen. Dette gøres ved at skrive til:
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com. I den forbindelse vil vi
gerne gøre det klart, at tilmelding kun er nødvendig til brunchen og
ikke til selve generalforsamlingen. 

I år vil bestyrelsen præsentere et forslag til en ny lokalplan for
foreningens område. Den skal tjene som erstatning for de servitutter vi
aldrig har kunne vedtage, da foreningen ikke er obligatorisk. 
En lokalplan er en ramme der bliver lagt ned over området og som
afstikker ret præcise retningslinjer for hvordan området skal se ud og
hvordan man må bygge. Derfor skal der stemmes om nogle store
beslutninger. Vi håber i bestyrelsen at du har lyst til at være med 
 
Dagorden
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens oplæg til en lokalplan
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

         Maj-Britt Lempel – genopstiller 
         Thomas Damgaard – genopstiller 
         Torben Jensen - genopstiller

8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuel
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Kontingent er opkrævet. 
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