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SOL – SOMMER - SØKÆR 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 

Fredag 21. august 2020 kl. 19.30 på Strandgården, Loddenhøjvej, Barsmark 

Grundet Covid-19 er denne generalforsamling anderledes. Vi opfordrer alle medlemmer til at 
udvise samfundssind, og håber på opbakning til, at der kun deltager 1 person pr. parcel / hus og 
at der i år skal ske tilmelding. 

 Vi overholder naturligvis alle Covid-19 retningslinjer på generalforsamlingen. 

Hvis I så tænker,  om vi så ikke bare kan udsætte generalforsamlingen helt til 2021, så kan vi 
desværre ikke det. 

Grunden til det, er de nye GDPR-regler, der betyder, at vi skal have en ændring af vores 
vedtægter, fordi vi skal have en begrænsning i dispositionsretten over foreningens 
opsparingskonto, som vi ikke har haft tidligere.  

Tilmeld dig, da det er vigtigt, at vi får vedtægtsændringerne godkendt, du skal 
tilmelde dig senest 10.august 2020. 

Tilmelding via SMS til 20891028– skriv navn,adresse på sommerhuset og dit 
telefonnummer 

eller ring på et af følgende numre: Hans Kristian 20891028, Torben 20364149 

Dagsorden: 

1.0: Valg af dirigent 

1.1: Valg af referent 

2.0: Beretning. 

3.0: Regnskab  

3.1: Fastsættelse af kontingent 

3.2: Kontingent betaling 

4.0: Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen).   

       Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring :§3 og §5. 

§:3. I anden linie fjernes ( ret og ) 

§:5.Ved ejerskifte gives der besked til bestyrelsen med navn/adresse på 
sælger og køber. 
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      Ny ejer går ind på vores hjemmeside”Søkær.dk”.Under Informationer fra Søkær, 

      her opretter man sig med navn/adresse/telefon nr. 

      Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.  

      Betaling af kontingent sker via Nets Betaling. 

      Foreningens midler indsættes på bankkonto. 

Foreningens driftskonto kan kasseren alene hæve/disponere over 

Kloakkonto/opsparingskonto, her skal hævninger/disponeringer, påtegnes af mindst 3  
bestyrelsesmedlemmer .  

Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmer udover kontingent. 

 

5.1: Valg til bestyrelsen (2 år): På valg er:             Henrik Schødt Brodersen,  

                                                                               ønsker ikke genvalg 

                                                                               Gitte Andreasen                                

                        Torben Pedersen 

                                                                                         

5.2: Valg til suppleanter (1 år): På valg er:   Jytte Kristensen  

               Britta Birkebæk 

                                                                                                    

5.3: Valg af revisorer (1 år):  På valg er:  Arne Lunding 

                              John Trier                                                                                                     

6.0: Aktiviteter: Ren-dag. Sommerfest. Vinterfest. 

7.0: Eventuelt.  (Her kan ikke besluttes, men kun henstilles til bestyrelsen) 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


