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Til Grundejerforeningens medlemmer 
 
Der indkaldes herved til den årlige ordinære generalforsamling 
lørdag d. 26. april 2014, kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus 
Skoletoften 6, Havnebyen   
Der lægges ud med kaffe og morgenbrød inden mødets start 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Valg af to medlemmer til stemmeudvalg 

 
3. Formandens beretning om foreningens virke 

 
4. Indkomne forslag fra medlemmerne 

 
5. Forslag fra bestyrelsen 

bestyrelsen foreslår to nye punkter til vedtægterne, se bilag 1 
 

6. Fremlæggelse af resultatopgørelse for 2013 
a.  fremlæggelse af budget for 2014 med kontingent, rykkergebyrer og vederlag  
se vedlagte bilag 2 og 3 
 

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlem og 2. suppleant 
a.  valg af formand. Teddy Glistrup er villig til genvalg  
b.  valg af bestyrelsesmedlem. Minna Tanggaard ønsker ikke genvalg  
c.  valg af 2. suppleant. Flemming Hee ønsker ikke genvalg 
     Minna Tanggaard opstiller til valg af 2. suppleant 
 

8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant  
a.  valg af bilagskontrollant. Bente Wendel er villig til genvalg 
b.  valg af bilagskontrollant. Bent Andersen er villig til genvalg 
c.  valg af bilagskontrollant-suppleant. Kaj Johansen er villig til genvalg 
 

9. Eventuelt 
 
 

 
 

På bestyrelsens vegne  
Teddy Glistrup / Kirsten Jørgensen 



 
Bilag 1 
 
1. nye punkt til foreningens vedtægter: 
Når en grundejer skal have opført nybyggeri eller foretage renovering af sit 
sommerhus, er det altid grundejeren, der står for entreprisen. 
Følgende skal iværksættes for at skåne veje og dræn:  
Der lægges jernplader ved overkørslen til grunden. 
Det pålægges grundejeren at udbedre skader på veje og skel forårsaget af tung 
trafik med byggematerialer. 
	  
2. nye punkt til foreningens vedtægter: 
Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et fastlagt bestyrelsesmøde, 
kontaktes 1. og 2. suppleanten, som får mandat til at have stemmeret på dette 
ene møde.  
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