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Det er sommer - Nu skal der tryk på trygheden!
  
  
Man sidder og nyder musvitten og solsorten i sin have i Vejby Strand. Det er
blevet sommer, og nu skal man sgu endelig nyde roen og komme lidt væk fra
den stressede hverdag. Det er jo meningen med at have betalt en formue for
ens lille landliggerparadis. Men hov. Hvad er det? 
Naboens plæneklipper går i gang, og der kryber en stank af brændt benzin over
hækken. Man føler sig straks lidt utryg, og hov - en endnu mere infernalsk larm
overdøver både solsorten og naboens plæneklipper. Den kommer fra naboens
håndværkere, og HOV HOV HOV !!! Det er jo lørdag og klokken er 12. De må
sgu da ikke larme nu!!!! 
  
Man skynder sig ind til sin computer, for nu føler man sig virkelig utryg. Meget 
endda. Man slår grundejerforeningsformandens telefonnummer op på
hjemmesiden og ringer op. Let ophidset spørger man ham, om han ikke kan gå
over og få stoppet den larm fra de håndværkere, for de må jo ikke larme sådan,
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det står der selv i vedtægterne. 
  
Desværre kære læser. Formanden er ikke politibetjent, og han kan ikke gøre
meget andet end at henstille, og dette gør bestyrelsen kun på skrift i form af
vores nyhedsmails, eller til generalforsamlingen den 25. juni. 
Efter at have været i området siden 1992 mener jeg at kunne spore en
voksende frustration hos mange over naboers gøren og laden. Måske
tolerancetærsklen også er faldet en smule hos den enkelte. Til gengæld er
larmen også steget væsentligt. Dette skyldes flere faktorer. For det første har
der være mange nybyggerier i gang på det seneste. Dette er jo en naturlig
fornyelse af vores skønne område. For det andet er der også en voksende
tendens til, at folk ikke respekterer de anvisninger, som grundejerforeningen
har vedtaget. Derfor kan vi kun henstille til jer allesammen. Vis hensyn, vis
hensyn. 
  
Vis hensyn, når du lader dine teenageunger låne sommerhuset en uge op til
musik i lejet. Vis forståelse som nabo over for andre, der har en god fest. Det er
jo trods alt ikke hver dag. 
Vis hensyn, når du slår græs, men vis også forståelse over for genboens
havemand, der ikke kender grundejerforeningens anvisninger, og opstår der en
situation I ikke bryder jer om, så prøv med dialog. 
I det hele taget, vis hensyn og smil til din nabo, så smiler hun sikkert igen. 
  
Det nytter ikke at ringe til formanden, for han sidder og nyder solsorten og ikke
mindst roen, der altid hersker på landet. 
  
Nu skal der tryk på trygheden. 
  
Masser af kærlige hilsner fra formanden og resten af den søde bestyrelse.   
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PÅMINDELSE 
Generalforsamling & Brunch

(Har du tilmeldt dig skal du selvfølgelig ikke gøre det igen)
 
I henhold til vedtægternes §4 indkaldes der hermed til grundejerforeningens årlige
ordinære generalforsamling, som finder sted: 
 
Søndag d. 25. juni 2017 
Brunch: kl. 10:30 
Generalforsamling: kl. 11:00 
i Vejby forsamlingshus
  
Før generalforsamlingen bydes på Brunch med varme og kolde læskende drikke,
både med og uden alkohol. 
  
For at kunne dimensionere vores bestilling til brunchen ønsker vi venligst tilmelding
på: vejbystrandgrundejerforening@gmail.com. 
 
Forhåndstilmelding til deltagelse i selve generalforsamlingen er ikke påkrævet 
 
 
 
Dagorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Kontingent er opkrævet. Årsregnskab 2016 kan hentes på hjemmesiden. 
  
Vi glæder os til at se så mange som muligt. 
  
Venlig hilsen 
  
Bestyrelsen

Indkomne forslag 
Forslag til ændring af vedtægterne 

  
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne således: 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/cQcYkn
http://us10.campaign-archive2.com/home/?u=be686697e5ab45613bdea81fd&id=df09badb1b
javascript:;


  
Nuværende:

4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes inden udgangen af juli måned ved Vejby Strand. Skriftlig
indkaldelse sker 14 dage i forvejen og med følgende dagsorden……

 
Foreslås ændret  til:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes inden udgangen af juli måned ved Vejby Strand. 
Indkaldelse udsendes pr. E-mail senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
I varslingen oplyses datoen for afholdelsen af generalforsamlingen samt at forslag,
som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 
Nuværende:

Den skriftlige indkaldelse sendes til den af foreningen kendte vinteradresse med
mindre anden adresse er opgivet. 
- Sætningen fjernes

  
Nuværende:

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. juni før afholdelse af
generalforsamlingen 
- Sætningen fjernes

 
5. Ekstraordinær generalforsamling: 

Nuværende;
......indvarsling samt dagsorden udsendes til medlemmerne senest 14 dage før den
ekstraordinære generalforsamling .....

 
Foreslås ændret til:

......indvarsling samt dagsorden sendes pr. E- mail til medlemmerne senest 14 dage
før den ekstraordinære generalforsamling……

 
 
  

Indkomne forslag fra medlemmerne. 
 

 Forslag til ændring af anvisning i vedtægterne fra Benedicte Strøm, Rågevej
8A 
  
- Professionelle maskiner – det være sig både maskiner til byggeri og havebrug –
begrænses til hverdage – i tidsrummet fra kl. 09.00-15.00 – og kun uden for
ferieperioder, weekender og helligdage.  
- Private maskiner – både motoriserede og el-drevne - må kun anvendes i
weekender og på helligdage samt højsæson og ferieperioder mellem kl 10-12.  
  
Forslag til indføjelse i vedtægterne fra Henriette Thorp, Ternevej 2A 
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Kan man i grundejer regi vedtage, at hvis nogen ønsker at fælde eller gøre andre
ting på anden mands ejendom, skal der foreligge en skriftlig tilladelse, som en eller
flere i bestyrelsen har godkendt at have set? 
 

 
 
Vores mailadresse er: 
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com 
 
unsubscribe from this list  
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