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Hej alle sammen  

Så er det igen blevet tid til at aflægge en beretning om årets gang på Stenbækgårdens jorde, - 

herunder bl.a. bestyrelsens gøren og laden og deres økonomiske dispositioner.  

Da vi jf. § 5 i foreningens vedtægter skal indkalde jer til den ordinære generalforsamling med 2 

minimum ugers varsel, er dette hermed gjort i endog meget god tid.       

GENERALFORSAMLINGEN afholdes kl. 15.00 - i festlokalet v. Østerskov Forsamlingshus. 
Tillader vejret at generalforsamlingen afholdes udendørs – (På fællesarealet eller v. foreningsskuret), 

vil dette blive meddelt jer på arbejdsdagen. - (Vi har nemlig besluttet ikke at opsætte teltet i år).   

DAGSORDEN (jf. vedtægterne) 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Regnskab v./kassereren. - (Årets regnskab uploades på hjemmesiden inden generalforsamlingen). 

5. Indkomne forslag. - (Sidste frist for indsendelse af forslag er iht vedtægterne d. 14.08.2022) 

6. Fastsættelse af kontingent + budgetgennemgang - (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 900,-/år.) 

7. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlem. (Lene og Bo genopstiller, ifald der ikke er nye som har lyst.)                                                                                           

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor.  

10. Eventuelt. 

Da vi om muligt gerne vil afvikle generalforsamlingen uden en detaljeret fremlæggelse/oplæsning 

af såvel bestyrelsens beretning og foreningens regnskab, vil disse blive lagt ud på foreningens 

hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.  

Beretning og regnskab sættes til afstemning efter en kort introduktion og en besvarelse af eventuelle 

spørgsmål og bemærkninger, som I måtte ønske belyst og kommenteret nærmere. 

For så vidt angår indkomne forslag vil disse ligeledes blive lagt ud på hjemmesiden senest 8 dage 

inden generalforsamlingen, således alle har mulighed for at forholde sig hertil inden fremlæggelsen. 

Fra bestyrelsens side vil der blive fremlagt forslag vedr. foreningens fremtidige forpligtigelser og 

opgaver relateret til klimasikring relateret til forhøjet vandstand (stormflod) og skybrud.  

Der vil ligeledes blive redegjort nærmere vedr. en eventuel uforudset omkostning på 20.000,- 

hvilken foreningen muligvis selv skal afholde - grundet modtaget afslag på tidligere meddelt 

støttetilsagn vedrørende udført  indhegning af fårefold og etablering af mulighed for vanding. 

(Afslaget er påklaget, - men afgørelsen herpå vil forventeligt ikke foreligge førend senere på året).   

 

Bemærk venligst at eventuelle forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14.08.2022 


