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1. oktober 2020

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Strandgård samt i
Lille Strandgård vandværk, der afholdes på Femø Kro.

Lørdag, den 23. oktober 2021  kl. 14.30

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om bestyrelsens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for grundejerforeningen, til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for vandværket, til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.

Naturpleje. Bestyrelsen stiller forslag om at der arbejdes videre med naturpleje i
områderne:

a. strandengen
b. “hullet ved afbrandingspladsen
c. engområdet mellem de to områder med bebyggelse.

6. Forslag fra medlemmer.
Lis og Jørgen Larsen stille forslag om, at vi i grundejerforeningen arbejder på at få
ændret lokalplanen, så det bliver tilladt at bebygge 15 % af grundarealet, i stedet for de
10 % som er gældende fra den gang vores område blev udstykket.

7. Fremlæggelse af budget for Grundejerforeningen året 2021/2022, herunder fastlæggelse
af kontingent jf. pkt. 5 og 6.

8. Fremlæggelse af budget for Vandværksforeningen året 2021/2022, herunder Takstblad
for år 2022, jf. pkt. 5 og 6.

9. Valg af formand. Henning Hellwing ønsker at genopstille.
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Erik Andersen og Ole Bryde begge ønsker

genopstiller.
11. Valg af to bestyrelsessuppleanter. De nuværende er David Watson og Peter Roslyng.
12. Valg af to revisorer. De nuværende er Vivi Andersen og Dorte Darfelt.
13. Valg af 1 revisorsuppleant. Nuværende er Berit Søndergård.
14. Eventuelt.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Henning Hellwing

PS. Ved generalforsamlingen bydes på kaffe, the, vand, smurte boller og lagkage.
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PPS. Vi tager badebroen op samme dag fra kl. 10.30. Vi håber på godt fremmøde, og godt mildt
efterårsvejr.


