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GRUNDEJERFORENINGEN TORNEROSEBUGTEN 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 13. juni 2021 klokken 10 i Forsamlingshuset, 

Havnebyen. Generalforsamlingen holdes i den store sal, hvor vi kan være op til 50 og overholde 

afstandskravet for indendørs arrangementer. Personalet dækker op, så vi sidder med korrekt afstand. 

Personalet udleverer forplejning ved disken. Der vil være håndsprit og i det hele taget blive sørget for god 

hygiejne. 

 

Bestyrelsen har naturligvis forståelse for, hvis nogle medlemmer under indtryk af pandemien ikke ønsker at 

deltage. Man kan som altid give fuldmagt til et andet medlem. 

Da et medlem kun kan medbringe én fuldmagt, har bestyrelsen udformet en stemmeseddel til medlemmer 

som ikke kan finde en fuldmægtig. Man bestiller stemmeseddel hos formanden. 

Der bliver serveret kaffe/te og en øl eller vand under mødet. 

Bestyrelsen henstiller, at der kun deltager én person fra hver husstand. 

Tilmelding senest 9-6-2021. 

Send e-mail til formand@tornerosebugten.dk eller giv besked på telefon 50 43 80 54 

 

 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Det vedlagte regnskab 

(bilag 12) er ikke færdigrevideret. Bestyrelsen forventer at vi kan udlevere det 

færdigreviderede regnskab på generalforsamlingen. 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget. 

Budgetforslag er vedlagt som bilag 3. 

5. Forslag fra medlemmerne 

Bestyrelsen har modtaget et medlemsforslag, det er vedlagt som bilag 4 

6. Valg til bestyrelsen. To bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Jens Gjerding og Irene Ludvigsen – begge genopstiller 
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7. Valg af to suppleanter 

Peder Frandsen Jacobsen og Lisbeth Møller-Madsen - begge villige til genvalg 

8. Valg af to revisorer: 

Evan Stæhr og Pia Degn – begge er villige til genvalg 

9. Eventuelt 

 

 

 

 

 

BILAG: 
1. Bestyrelsens beretning 

2. Resultatopgørelse perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021 & Balance pr. 31. marts 2021 

3. Forslag til budget 2021-22 og 2022-23 

4. Medlemsforslag fra Dorte Geckler Ellehammer 


