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Ravnsnæsset den 4. april 2017 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.30 i Sjælsøskolens auditorium 

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab for 2016 

4. Bestyrelsens forslag til budget  

Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for veje og strandarealer i 2017 og 2018 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for 2018: 

 Veje: Kr. 900,- 

 Strandarealer: Kr. 450,- 

6. Valg til bestyrelsen 

Følgende er på valg: 

Formanden:  Kristian Overgaard, ønsker ikke genvalg 

   Ny formandskandidat efterlyses 

Bestyrelsesmedlemmer: David Stewart, SV 32 er villig til genvalg 

Gunver Maltesen, ønsker ikke genvalg 

Vi mangler en grundejer, som har lyst til at være med i 

bestyrelsen 

Suppleanter:  1. suppleant Mikkel B. Næsager, ønsker ikke genvalg lige nu. 
Som 1. suppleant foreslår bestyrelsen Jens Dall Bentzen, SV 53 
Vi mangler en grundejer, som har lyst til at være 2. suppleant  

7. Valg til revisorer 

Følgende er på valg: 

Revisor:  Erik Schäfer, ønsker ikke genvalg 

   Som ny revisor foreslår bestyrelsen Lars Holm, CPV 27 

Revisorsuppleant:  Vi venter på endeligt tilsagn fra ny revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Bilag: 
2016 Regnskab og budgetter for 2017 og 2018 
Fuldmagtsblanket 
Regnskabet underskrevet af revisorerne kan ses på hjemmesiden http://ravnsnaes.dk/  
 
Ravnsnæskassen holder årsmøde i forlængelse af grundejerforeningens generalforsamling. 
Dagsorden og regnskab er vedhæftet 
Det forventes at være et kort møde, så vi håber at alle fra generalforsamlingen vil deltage 
 

På bestyrelsens vegne 
Kristian Overgaard 

Formand 

http://ravnsnaes.dk/
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PS. Der gøres opmærksom på reglerne for fuldmagt i grundejerforeningens vedtægter: 
”Enhver grundejer har ret til at medbringe én (1) fuldmagt til afstemninger i grundejerforeningen, forudsat at 
denne refererer direkte til det eller de relevante afstemningspunkter på den aktuelle generalforsamling og 
ikke er dateret mere end 14 dage før afstemningsdatoen og yderligere er vidnepåtegnet af et 3. medlem af 
grundejerforeningen.” 
 


