Ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten
Generalforsamlingen afholdes på Harboøre Hotel, Stationsvej 5, 7673 Harboøre
Lørdag den 28. august 2021 kl. 14.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
• Konstituering, bestyrelsesarbejdet, etc.
• Corona-situationen
• Ejerlagets formål, lokalplanen, etc.
• Vejvedligehold
• Opgaver, henvendelser, initiativer, forslag
• Renholdelse, renovation, etc.
3. Regnskab, snefonden og herunder fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår 500 kr./år i kontingent for 2022 og intet til snefonden.
4. Valg af bestyrelse
Valgperioden er 2 år
Valgt sidste år er:
Jens Thisted, formand
Lene Nygaard Andersen, sekretær
Thomas Thorup, vejansvarlig
På valg er:

Angelika Pedersen, kasserer
Vagn Guldhammer

Angelika Pedersen har siddet i bestyrelsen i 8 år og er villig til genvalg.
Vagn Guldhammer har siddet i bestyrelsen i 2 år og er villig til genvalg
5. Valg af bestyrelsessuppleant
Valgperioden er 1 år
På valg er:
Uwe Pedersen
Uwe Pedersen er tiltrådt bestyrelsen som suppleant for Lene Nygaard Andersen og
kan derfor ikke genvælges.
6. Valg af revisorer
Valgperioden er 1 år
På valg er:
Ulla Ahle
Per Jacobsen

7. Valg af revisorsuppleant
Valgperioden er 1 år
På valg er:

Bent Lykke

8. Indkomne forslag
• Forslag fra Brita Dam om etablering af en god legeplads for små og
mellemstore børn med en række redskaber. Her kunne også være noget
fælles plads, hvor man kunne være sammen med andre fra området.
•

Forslag fra Carsten og Anne Marie Nøkelby om ny legeplads, som kan
erstatte den nuværende på Ibsensvej. Nuværende trænger til at blive
opdateret. Forslag kunne være gynger, aktivitetstårn med klatrenet og
rutsjebane, hoppeborg, styrketræningsudstyr, fodboldmål, basketballnet, etc.

9. Eventuelt
Frokost før generalforsamlingen
Hermed indbydes Ejerlaget Slettens medlemmer med ledsagere til frokost før generalforsamlingen. Frokosten vil bestå i et par stykker smørrebrød og dertil en øl eller vand pr. deltager.
Der serveres kaffe under generalforsamlingen.
Frokosten afholdes kl. 13 som optakt til generalforsamlingen.
Der er bindende tilmelding senest den 19. august 2021 til formanden på e-mail til
formand@ejerlagetsletten.dk
Ved tilmeldingen oplyses:
• Navn
• Antal deltagere i frokosten
• Din sommerhusadresse
Tilmeldingen gælder, når formanden har givet en kvittering for modtagelsen af tilmeldingen.
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Jens Thisted
Formand for Ejerlaget Sletten
Jens Thisted
Kanehaven 15
8240 Risskov
(Tlf. 25 88 40 22)

