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Indkaldelse til den 51. generalforsamling 
Lørdag d. 26. sept. 2020 kl. 10:00 – 13:15 med efterfølgende mulighed for bespisning 
Mødet foregår på kroen ”Det Vilde Køkken” i Klint 
Indkaldelse og dagsorden udsendt 26. aug. 2020 (distribueret pr. post til dem der ikke har adgang til internettet) 
 
Vi gør opmærksom på, at p.g.a. coronakrisen er det kun tilladt, at der deltager 60 personer på mødet på Det Vilde Køkken incl. bestyrelsen. 
Derfor vil retningslinjerne være, at der kun kan deltage 1 person pr. parcel, og som rettidigt har betalt kontingent. Nye der har overtaget/købt 
et sommerhus er undtaget tidsfristen. Endvidere vil tilmeldingen være efter først-til-mølleprincippet. TILMELDING SENEST LØRDAG D. 12. SEP. 
på info@hoejvang-klint.dk  Vi gør også opmærksom på, at der kan gives en fuldmagt til et andet medlem såfremt man ikke har mulighed for at 
deltage. Se yderligere om retningslinjer på hjemmesiden under vedtægter. 

 

PROGRAM 
 

Kl. 10:00 - 10:15 Velkommen 
                   Velkomst ved bestyrelsen 
                   Kaffe m.m. serveres – der vil være bordkort, hvor alle fordeles efter hvilken vej de har sommer-/fritidshus  

 
kl. 10:15 - 12:30 Generalforsamling – afvikles på samme måde som sidste år 
 
                   Fokus på beretningen og nye udfordringer/ønsker om aktiviteter jf. pkt. 2 nedenfor 
                   10:15 – 10:35 Diasshow og beretning om nuværende problemer med regnvand v. Gitte Quist 
                   10:35 – 11:15 Debat ved bordene – emner der er debatteret skrives ned, afleveres til dirigenten 
                   11:15 – 11:30 Pause 
                   11:30 – 12:15 Plenum med debat om de udvalgte emner – og afstemning – her under i forhold beretning 
                   12:15 – 12:25 Pause 
                    
                   Fokus på regnskab og budget, indkomne forslag, fastlæggelse af budget mm jf. pkt. 3, 4 og 5 
                   12:25 – 12:40 Debat ved bordene – se kassererens regnskab/budget og forslag i bestyrelsens beretning 
                   12:40 – 13:00 Plenum med debat om de udvalgte emner – og afstemning  
 
                   Fokus på valg og evt. jf. pkt. 6 og 7 
                   13:00 – 13:15 Plenum – afstemning 
               
kl. 13:15 - 14:15 Bespisning 
 

Menuen er som sædvanlig af såvel animalske som vegetabilske muligheder. Mere om dette i en kommende 
notifikation/nyhedsbrev, hvor du skal tilmelde dig via den viste emailadresse. 
 
 

Dagsorden for generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent – herefter valg af 2 stemmetællere, konstatering af antal stemmeberettigede /fuldmagter 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed her under fra udvalgsarbejdet 
Bestyrelsen henviser til den skriftlige beretning – og i stedet taler medlemmerne indbyrdes sammen om de 
emner de ønsker der skal tages stilling til og nye emner/aktiviteter som ikke tidligere er diskuteret 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Kasseren henviser til det skriftlige materiale – emnerne behandles ved bordene 
 

4. Indkomne forslag:  
 
a. Bestyrelsen indstiller - forslag til ændring af vedtægternes §4 første afsnit: 

”Til at lede foreningen vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer en 
bestyrelse.  
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Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer og ikke mere end 5 personer, heraf en formand, en 
næstformand og en kasserer samt 2 suppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen. I øvrigt 
konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter bestyrelsesmedlemmernes opgaver.Bestyrelsen vælges 
for 2 år, således at formanden og yderligere 1 – 2 medlemmer samt en suppleant vælges i lige år og 1 – 2 
medlemmer og en suppleant vælges i ulige år.  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år, således at der skiftevis afgår 2 og 3 
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet den selv vælger sin formand samt kasserer; hvis den 
finder det formålstjenligt, kan den tillige vælge en sekretær. Bestyrelsen kan om fornødent antage 
lønnet medhjælp. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære 
generalforsamling. Genvalg kan finde sted. ” 

                     Det overstregede udgår og det med rød tekst indgår 
 

b. Gitte Quist m.fl. foreslår – at der nedsættes et udvalg, som arbejder med bl.a.: 
- Klausuler vedr. vedligehold af kommunale og private afvandingskanaler og grøfter 
- Åbning af nedlagte grøfter og afvandingskanaler 
- Forundersøgelser til brug for vurdering af mulige løsninger 
Såfremt forslaget vedtages, opfordres interesserede til at melde sig til dette udvalg ved 
generalforsamlingens afslutning. 
 

5. Fastsættelse af budget, gebyrer m.m. og kontingent for de kommende år – bestyrelsen indstiller: 
a. Vejforbedringer: Kontingentstigning 250 kr. for de kommende driftsomkostninger pr. år - Omkostning 

2020/21 kr. 34.000 
b. Beskæring og vedligeholdelse af stier: Engangsudgift kr. 42.000 finansieret ved at anvende en del af 

foreningens formue – og driftsomkostninger pr. år finansieret ved kontingentstigning på 150 kr.  
c. Vejbidrag fra ejere af matrikler - som ikke er medlem - hæves tilsvarende, samtidig med at de 

pågældende tilbydes valg mellem et medlemskab eller at fortsætte i bidragsordningen. 
 

6. Valg af bestyrelse, revisor, bestyrelses- og revisorsuppleant:  
Vedtages pkt. 4a vælges 2 personer til bestyrelsen – på valg er Ole Abrahamsen og Torben Mariager. 
Foretages der ingen ændringer af vedtægterne til valg af bestyrelsen følges valghandlingen jf. §4 første afsnit 
”Formanden vælges af generalforsamlingen……..Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formanden og 
yderligere 1-2 medlemmer samt en suppleant vælges i lige år… Genvalg kan finde sted.” 
Valg af revisor, (bestyrelses-) og revisorsuppleant 
 

7. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 160820 
 
 
Klip her og aflever ved mødets begyndelse 

 
FULDMAGT – Generalforsamlingen 2020 
 
Undertegnede giver hermed 
 
__________________________       ________________________ 
Navn               Sommerhusadresse 
 
fuldmagt til at stemme for mig på generalforsamlingen 
 
__________________________       ________________________        ___________ 
Navn på fuldmagtsgiver                      Sommerhusadresse                         Dato 
 
BEMÆRK: Hver repræsentant/medlem fra en matrikel kan kun have en fuldmagt 
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