
 

 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening 
 Hjemmeside: www.ajstrupstrand.dk 

 e-mail: ajstrupstrand@gmail.com 

Til medlemmerne af 
Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening   
 10. maj 2021 

Herved indkaldes til 

Ordinær generalforsamling 
i Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening 

fredag den 11. juni 2021, (kl. 18.00) Generalforsamling kl. 19.00 
Norsminde kro, Gl. Krovej 2, 8300 Odder 

 

Dagsorden iht. vedtægterne 

1. Velkomst ved formanden  
2. Valg af dirigent. 
3. Bestyrelsens/ formandens beretning v. Leif-Henning Jensen. 

- Strandudvalgets beretning v. Sven Thomsen 
- Vejudvalgets beretning v. Niels Jørgen Celund Jensen 

4. Regnskab, budget v. kasserer Arne Skjærris 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg  - Leif-Henning Jensen villig til genvalg 
   - Arne Skjærris, villig til genvalg 

7. Valg af suppleant 
På valg (1’ste suppleant) – Nyvalg udenfor tur på grund af fraflytning 
På valg (2’anden suppleant) – Bente Moesgaard, villig til genvalg 

8. Valg af revisor 
Nyvalg på grund af fraflytning 
På valg  Peter Laursen, villig til genvalg 

9. Valg af revisorsuppleant 
På valg  Dorte Harmsen, villig til genvalg  
 

10. Eventuelt.  

Bemærk at indkomne forslag skulle være bestyrelsen i hænde senest den 15. april (vedtægt § 4 stk. a) 
Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når forslag hertil er bekendtgjort i indkaldelsen til 
generalforsamlingen (vedtægterne § 4 stk. b) 
TILMELDING: På hjemmesiden under menupunktet Kontakt eller HER  
Alternativt via e-mail ajstrupstrand@gmail.com eller via tilmeldingsblanketten nederst på siden.   
Evt. tilmeldinger der modtages efter den 31. maj vil ikke have mulighed for at deltage i spisningen.  
 
OBS: På grund af gældende COVID-19 regler (arealkrav) er der et max deltager antal på 120.  
Derfor er det kun muligt at deltage med 1 person pr. sommerhus.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmeldings blanket: 
Foreningen byder på et let måltid mad kl. 18.15 (drikkevarer for egen regning))  
Deltagelse i spisning kræver tilmelding. 
Tilmeldings blanket sendes til Arne Skjærris, Lærkevænget 11, 8340 Malling, senest den 31. maj.  
Medlemsnummer: __________ 
Navn:___________________________________________ Antal:___ (Max 1. pr. sommerhus.) 
Sommerhus adresse: __________________________________________________ 
Helårs adresse:          __________________________________________________ 
e-mail:____________________________           Mobil 1:__________________  

http://www.ajstrupstrand.dk/
http://www.ajstrupstrand.dk/kontakt/
mailto:ajstrupstrand@gmail.com

