
I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til  
 

GENERALFORSAMLING 
 

Lørdag d. 3. juni 2017 kl. 10:00 
 

Boeslum Forsamlingshus, Søkjersvej 2, Boeslum 8400 Ebeltoft 
 

DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Fastlæggelse af kontingent og bestyrelsesbeløb samt godkendelse af budget 

5. Bestyrelsens forslag (se sidste side) 

6. Forslag indkommet fra medlemmerne (disse skal være bestyrelsen i hænde senest 

8 dage før generalforsamlingen) 

7. Valg 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er Susanne Willumsen, Martin Vermehren, Gitte Mortensen 

b. 1 bestyrelsessuppleant: 

På valg er Jens Arndal. 

c. Revisor 

d. Revisorsuppleant 

8. Opfølgning på Grundejerforeningens hjemmeside 

9. Eventuelt 

 

Af hensyn til traktementet i forbindelse med generalforsamlingen skal vi have et 
forhåndstilsagn om deltagelse.  
Ring, SMS eller e-mail venligst til Per Ponsaing senest d. 26. maj 2017.  
E-mail adresse er: per@graves-ponsaing.dk og mobilnummeret er 60 57 87 86. 
 
Betalt kontingent for 2017 er en forudsætning for deltagelse. 
 
På gensyn, venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  

mailto:per@graves-ponsaing.dk


  



 

Budgetforslag for Grundejerforeningen Boeslum Strand 

 
2017 

  

DKK 
  

 

Kontingent 62400,00 
  

 

Renter Bank 0,00 
  

     

 

Indtægter 62400,00 
  

     

     

 

Vedligeholdelse veje 50000,00 
  

 

Bank gebyr mm. 850,00 
  

 

Administration og Porto 2200,00 
  

 

Diverse 1000,00 
  

 

Hjemmeside 500,00 
  

 

Generalforsamling 5000,00 
  

 

Mødeudlæg bestyrelsesmøder 2500,00 
  

     

 

Udgifter 62050,00 
  

     

     

 

Resultat 350,00 
  

 

        

     

     

 

Bestyrelse for Grundejerforeningen Boeslum strand 

     

 

Formand: 
  

Bestyrelsesmedlem: 

 
Per Ponsaing 

  

Andreas Pötzsch 

 
Ydunvej 15 

  

Bakkusvej 79 

     

 

Næstformand: 
  

Bestyrelsessuppleant: 

 
Martin Vermeheren 

  

Jens Arendal 

 
Bakkusvej 31 

  

Bakkusvej 13 

     

 

Kasserer: 
  

Sekretær: 

 
Gitte H. Mortensen 

  

Susanne Willumsen 

 
Asmandvej 6 

  

Pukvej 26 

     

 

Revisor: 
  

Revisorsuppleant: 

 
Torben Schmidt 

  

Clifford Lossin 

 
Bakkusvej 95 

  

Bakkusvej 97 



Forslag til vedtægtsændringer ved generalforsamlingen Boeslum Strands 

grundejerforening 3.6.2017  

Det med kursiv skrevne er dét, der ændres, tilføjes eller slettes. Vedtægterne som de er nu kan ses 

og hentes på vores hjemmeside  

§1 – her ændres: ….medlemmer er ejere af parceller i udstykningen Boeslum Strand, som betaler 

den af generalforsamlingen fastsatte kontingent til grundejerforeningen.  

§2 – her ændres: …..Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned  

§3 – her ændres og slettes:  

Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent indbetales til foreningen senest 1. Maj.  Og 

følgende sætning slettes: Ejere/ lejere af parceller, der ikke er medlem, opfordres til medlemskab, 

alternativt at dække fællesudgifter af minimum samme størrelse som foreningens kontingent.   

§4 – her slettes: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden ved sekretæren.  

…..og tilføjes: Referatet lægges ud på foreningens hjemmeside, så det kan læses af medlemmerne.  

§7 –  her ændres: Ved afståelse af parcel informerer sælger bestyrelsens formand om ny ejer.   

Og så vil vi foreslå en ny paragraf, da vi i bestyrelsen i løbet af året har haft forskellige dilemmaer 

og opgaver, som har givet megen diskussion.  

§8 Drift og vedligeholdelse   

 §8.1 Vedligehold af veje  

Vedligehold af veje udføres af entreprenør, der er valgt af bestyrelsen.  

§8.2 Reetablering af veje  

Al privat gravearbejde og kørsel med tunge køretøjer i.f.m. byggeri, træfældning el. lign., der 

beskadiger vejene, skal reetableres af godkendt vejentreprenør valgt af bestyrelsen og betales af den 

pågældende grundejer.  

 


