
 

 

 

   12. juli 2018 

 

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Havnsø Strand. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, holdes på fællesarealet overfor 
Kolonien Glænø 

Lørdag d. 11. august 2018 kl. 13:00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Forslag fra bestyrelsen:  

Der etableres en forlængelse af nuværende dræn samt to brønde (se 
vedlagte tegning), således at medlemmerne i de vådeste områder mellem 
Slugten og Overbyvej, kan koble sig på i det omfang de har behov. Pris ca. 
22.000kr. 
Finansieres af de resterende afsatte drænmidler fra 2017, samt ca.13.500 fra 
årets balance/overskud.   

4. Eventuelt. 
 
 
Bilag til pkt. 3 
 A: Tegning af eksisterende dræn og forslag til nyt dræn, vedlagt. 
 B: Korrigeret budget for 2018, vedlagt. 
 
Referat af årets ordinære generalforsamling, finder du på vores hjemmeside via dette 
link http://www.havnsoestrand.dk/?page_id=243  
 
Der stemmers om bestyrelsens forslag, og forslaget vedtages ved simpelt flertal. 

Husk at orientere jer på vores hjemmeside. Her er referater, kopier af breve, 
gældende lokalplan, foreningens vedtægter mm. Her finder I også bestyrelsen samt 
kontaktinformationer, www.havnsoestrand.dk. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

PS til jer der får denne dagsorden som brev, vil vi opfordre jer til at sende os jeres e-
mail adresse, hvis I har en, så vi fremover kan spare frimærkerne, samt få de andre 
informationer bestyrelsen sender via mail. 

Send mail til formand@havnsoestrand.dk 

http://www.havnsoestrand.dk/?page_id=243
http://www.havnsoestrand.dk/
mailto:formand@havnsoestrand.dk




Bestyrelsens budget og kontingent forslag for 2018
GF Havnsø Strand

Bilag til ekstraordinær generalforsamling d. 11/8-2018

Budget og kontingent 2018 Indtægt Udgift
Aktiver

Kassebeholdning 31. december 2017 39.710,33
Overført fra 2017, udføres 2018

Vejvedligeholdelse (vedtaget 2017) 14.456,65
Sænke brøndrist (vedtaget 2017) 2.000,00
Drænledning (vedtaget 2017) 10.000,00

Drift
Medlemskab af sommerhusforening 310,00
Bestyrelses arbejde 0,00
Kontor: frimærker, konvolutter 200,00
Hjemmeside 300,00

Fællesarealer
Vejvedligeholdelse 5.000,00
Græsslåning fællesarealer 5.000,00
Etablering dræn og 2 brønde Slugten 13.500,00

Kontingenter
31 medlemmer a 500kr. 15.500,00

Sum 55.210,33 50.766,65
Balance 4.443,68

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2018 500,00
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