
GRUNDEJERFORENINGEN STRANDHØJGÅRD 
www.strandhojgaard.dk 

 
 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

I henhold til vedtægtens § 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i 

VEJBY FORSAMLINGSHUS – Lørdag den 21. april 2018 kl. 10.00 

Stationsvej 14, 3210 Vejby. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægten: 

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Se bilag. 

2. Fremlæggelse af det af foreningens bestyrelse underskrevne regnskab til 

godkendelse. Se bilag. 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af to suppleanter. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Harald Hartvig Jepsen, Grønningen 

10, Kurt Kristensen, Kastorvej 13 og Ida Rasmussen, Grønningen 3. 

Harald genopstiller ikke. Kurt og Ida genopstiller. Valg gælder for to år. 

Valg af suppleanter. Valg gælder for et år 

Marianne Ingeholm Larsen, Kastorvej 8, genopstiller. Martin Brandtberg Knudsen, 

Knolden 13, genopstiller ikke. 

4. Valg af revisor. Valg gælder for et år.  

Anne-Marie Faurschou, Heliosvej 2, genopstiller. 

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og vejfondsbidrag. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og vejfondsbidrag kr. 900. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Ved fristens udløb den 1. april var der ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Den 4. april modtog bestyrelsen et forslag fra John Petersen, Grønningen 13, som 

pålægger bestyrelsen at arbejde for et større tilladt byggeareal end 120 m
2
.
 
 

7. Eventuelt. 

 
Bestyrelsens sammensætning var i sæsonen 2017-2018  

Formand   Harald Jepsen, Grønningen 10, harald.jepsen@yahoo.com 
Næstformand:  Kurt Kristensen, Kastorvej13, kurt@lintec.com  
Kasserer:  Peter Carlsen, Grønningen 17, pc200654@gmail.com  
Medlemmer: Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12, og Ida Rasmussen, Grønningen 3. 
Suppleanter: Marianne I. Larsen, Kastorvej 8, og Martin Brandtberg Knudsen, Knolden 13. 

Benyt foreningens afhentningsordning for haveaffald. NB! Vognmanden lader bunker større end 5 
m3 ligge med mindre det tydeligt fremgår, at flere grundejere er gået sammen. Læs om regler for 
bundtning af haveaffald m.m. på www.strandhojgaard.dk.  

Husk at der i april og maj måned på genbrugspladsen i Skærød pr. Helsinge kan afhentes god, gratis 
muldjord. Åbningstider kan findes på www.gribskov.dk.  
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Til opslagstavlen 

AFHENTNING AF GRENAFFALD 2018 

Afhentning af haveaffald sker i uge 20 i forårssæsonen og i uge 44 i efterårssæsonen. 

Udlægning af affaldet på eget forareal må tidligst ske 2 uger inden afhentning. 
 

GRÆSSLÅNINGSTIDERNE  

HVERDAGE KL. 10-18  
LØRDAGE KL. 10-13 

SØN- OG HELLIGDAGE KL. 10-12 

Tiderne gælder også for brug af motorsave, kantklippere og andre støjende maskiner. 
 

Bestyrelsen udsender ikke længere papirbreve til medlemmerne. Al post – herunder 
også indkaldelsen til generalforsamlingen og referat fra samme – sendes pr. e-mail til 

de medlemmer, som vi har en elektroniske adresse på og lægges desuden ud på 
hjemmesiden. 

Husk at give kasserer Peter Carlsen din mailadresse og gerne også telefonnr.  

pc200654@gmail.com   

Medlemmer uden kendt elektronisk adresse vil fortsat modtage denne indkaldelse til 
generalforsamling i papirkopi i deres sommerhus-postkasse.  
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