SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I
JAMMERBUGT KOMMUNE.
På grund af corona virus er generalforsamlingen den 4. april 2020
aflyst, og flyttet til den 16. maj 2020, på Søparken i Aabybro
Kasserer Jørgen Koch, A.C. Jacobsensvej 16, 9400 Nørresundby, tlf. 2216755,
e-mail: jkoch@koch.mail.dk
Nørresundby den 27. marts 2020
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
Lørdag den 16. maj2020 kl. 10
på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, med følgende dagsorden:

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Aflæggelse af det reviderede regnskab (er tidligere udsendt)
Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020: 50 kr. for foreninger med 10-20
medlemmer, 125 kr. for foreninger med 21-100 medlemmer, 250 kr. for foreninger med
101-400 medlemmer og 450 kr. for foreninger med over 400 medlemmer
Budget er tidligere udsendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
I 2019 blev for 2 år valgt: Jørgen Koch, Henrik Lindholm og Knud Jørgensen
På valg i år er: John Hedelund (modtager ikke genvalg), Per Nielsen og Jens Pedersen
(modtager ikke genvalg)
Som suppleanter er på valg: Jørgen Kiel og Bjarne Karlsen
Valg af revisor samt revisorsuppleant
På valg er Erling Christensen og Søren Hald
Eventuelt

Inspirationslisten er tidligere udsendt. Bestyrelsen ønsker, at udkast indgår i drøftelsen af
beretningen. Hensigten er, at inspirationslisten skal kunne anvendes af bestyrelserne som
checkliste, og at den skal kunne anvendes ved oplæring af nye bestyrelsesmedlemmer.
Efter generalforsamlingen vil Knud Nørgaard fortælle om arbejdet med vedligeholdelse af
grusvejene i Ferbæk Ejerlaugs område, hvor der er gennemført forsøg med Dustex og fastlagt en
strategi for grusvejenes vedligeholdelse. Vi har tidligere haft fokus på de formelle regler. Denne
gang bliver det mere praktisk. Det kan være en god idé at medtage vejformand m.v.
Endelig vil salgskonsulent Rasmus Mogensen, Stofa, som deltog i generalforsamlingen sidste år,
fortælle om graveplaner for det kommende år samt tilbud om dvaleabonnement. Hvis din forening
ønsker det, kan der aftales separat møde med Rasmus Mogensen i forbindelse med
generalforsamlingen.
Jammerbugt kommune indkalder til formandsmøde onsdag den 20. maj 2020 i Pandrup, hvor der
bliver fokus på afvanding i sommerhusområder og Blokhus-Løkken planen. Yderligere emner kan
drøftes på generalforsamlingen.
Af hensyn til traktement bedes om tilmelding igen pr. e-mail til jkoch@koch.mail.dk senest
mandag den 11. maj 2020.

Med venlig hilsen
Per Nielsen, formand

