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August 2012 
 

Efter generalforsamling og det konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat således: 

 
Fungerende formand:  Anna Kjelstrup, Mosrosevej 6 

Kasserer:   Claus Petersen, Stokrosevej 1 
Sekretær:   Irene Ludvigsen, Therosevej 7 
Medlem:   Per Willaume Andersen, Minirosevej 1 

Medlem:    Jan Sander Fredriksen, Stokrosevej 4 
 
Vi har fastlagt årets mødet således: 

 
Bestyrelsesmøder:   Lørdag d. 4. august 

   Tirsdag d. 4. september  
   Lørdag d. 19. januar 
   Søndag d. 21.april  

 
Ekstraordinær generalforsamling Søndag d. 21. oktober samt evt. 
   Søndag d. 4. november 

 
 

Generalforsamling:  Søndag d. 16. juni kl. 10.00  
 
Fælles naturpleje:  Lørdag d. 20. oktober  

 Vi mødes kl. 9, hvor rådgivende skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz vil gøre os klogere på vores 

 enestående naturområde. Derefter vil vi kaste os over arbejdet. Vi slutter, som sædvanlig, med et lille 

 traktement. Når vi nærmer os dagen, vil vi udsende information om mødested mv. 

 
   Lørdag d. 4. maj 
 Sædvanlig program, hvor vi mødes på fællesarealet ved Mosrosevej (ved vraget) kl. 10. Vi 

 arbejder til kl. 13, hvor der vil være et mindre traktement. Af hensyn til traktementet, vil vi gerne 
 have en tilmelding senest mandagen før. 
 

Vi skal gøre opmærksom på, at medlemmer  med grund i første række, ud over Bygningsreglementet og Deklara-
tionen, skal iagttage gældende regler indenfor strandbeskyttelseslinien. Reglerne kan læses på 

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Byggebeskyttelseslinjer

/Strandbeskyttelseslinjen/ 

Strandbeskyttelseslinien kan ses på http://netkort.odsherred.dk/  (luftfoto og KMS-temaer 

Strandbeskyttelseslinie) 

 
Bestyrelsen besluttede sidste år, at vi fremover udsender referat og meddelelser iøvrigt til medlemmerne via 
foreningens hjemmeside og e-mail. Derved sparer vi tid, og foreningen sparer penge. Dette blev meddelt i 

Information til medlemmerne sammen med referat fra generalforsamlingen 2011. 
 
Indkaldelse til generalforsamling vil også fremover blive sendt pr. post, som vedtægterne foreskriver, indtil en 

vedtægtsændring er gennemført. 
 

Al ovenstånde information kan iøvrigt læses på foreningens hjemmeside  

   www.tornerosebugten.dk 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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