
Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Vejlby Fed 2021 
 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 
Middelfart d. 12-5-21 

 

I henhold til foreningens vedtægter §4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Mandag 
d.14/6-2021 kl.17.00 i Teltet ved Campingpladsen 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for perioden d.1/4-2019 – 31/3-2020. og regnskabet 

d. 1/4-2020 til 31-3-2021 Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent på 100 kr. og at medlemmer, der er tvunget medlem af andre 
grundejerforeninger, betaler et kontingent på 50 kr. 

4. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest d.1. Juni 2021.  
5. Valg i henhold til § 3 

 
På valg er: 
Formand Bent Frandsen, Capellavej 22 ( 1 år)  Bestyrelsen foreslår genvalg 
Næstformand Paul Enevold Jørgensen, Siriusvej 35 ( 1 år) Bestyrelsen foreslår genvalg 
Bestyrelsesmedlem Per Hou Christensen Siriusvej   ( 2år )          Bestyrelsen foreslår genvalg 
Bestyrelsesmedlem Lone Povlsen, Capellavej 34 ( 1 år ) Bestyrelsen foreslår genvalg 
Kasser Marijanne Frandsen Castorvej 27 ( 2 år)                             Bestyrelsen foreslår genvalg 
Suppleant Karsten L. Jensen, Polarisvej 23  Bestyrelsen foreslår genvalg 
Revisor John Povlsen, Capellavej 34   Bestyrelsen foreslår genvalg 
Revisorsuppleant Jakob Skak Nielsen , Polluxvej 28 Bestyrelsen foreslår valg  

  

 
6. Eventuelt 
 
Kun medlemmer, der har betalt kontingent eller betaler ved indgangen, har adgang til 
generalforsamlingen. Medbring eventuelt din kvittering for betalt medlemskab.  
Har du ikke betalt dit kontigent overføre Kr. 100,00 til: 
Reg. nr. 9196 Konto nr. 4579770029 med angivelse af navn, sommerhusadresse og e-mail 
adresse. 
 
Der må ikke medbringes mad og drikkevare til spisningen efter generalforsamlingen, men 
der kan bestilles 1 halv Grill kylling med pomfrit og coleslaw hosmahf@abildvej.dk inden d 
8-6-21 prisen er kun  80,00 kr. Foreningen er vært ved en øl eller vand. 
 
Dagsorden kan man også finde på foreningens hjemmeside www.vejlbyfed.net og i glasskabet. 
 
 
Følg med på foreningens hjemmeside www.vejlbyfed.net  
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