
21 april 2022 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fiskervej. 
 

 
 

 
www.fiskervej.dk 

 
 

I henhold til foreningens vedtægter § 6 indkaldes herved til ordinær generalforsamling på 
 

 

                                          Skovby Kro          Husk tilmelding - se nedenfor 
Kegnæsvej 37, 6470 Sydals 

Lørdag den 21. maj 2022, kl. 12.00 
 
 
 

med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Herunder opdatering om Scanlux sagen samt vores vej-forhold. 

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af medlemsbidrag. 
Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingent for 2022 forbliver uændret på 1000 kr. 

samt at der ikke tilbydes tilbagebetaling til deltagere på en eventuel arbejdsdag. 

5. Evt. indkomne forslag. 

• Reparation af vejene 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

• Formand Poul Fedders (ikke på valg) 

• Næstformand Jørgen Nilsen (ikke på valg) 

• Ny kasserer (Mogens er her desværre ikke mere) 

• Pia Maria Brandt er fratrådt bestyrelsen (og genopstiller ikke). 

• Bestyrelsesmedlem Martin Larsson (ikke på valg).  

Tidligere suppleant men er indtrådt i bestyrelsen efter at Pia M. Brandt og 
Mogens er fratrådt. 

• Ny bestyrelsesmedlem/sekretær (Pia Fedders genopstiller ikke) 

  
Som i ser, har vi flere åbne poster i bestyrelsen, så her er jeres chance for at være 

med til at forme vores grundejerforening - Vi mangler jer.  

http://www.fiskervej.dk/


        

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

 

Forslag som foreningens medlemmer ønsker optaget på generalforsamlingens dagsorden, 
skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen 
(Info@fiskervej.dk) 

Forslagene vil blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse. 
 

Tilmelding er nødvendig se nedenfor.  

 

Vi glæder os til at se dig til mødet 

Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

HUSK TILMELDING- du kan kopiere nedenstående og sende pr. mail 
 
Tilmelding er nødvendig senest 13/5-22 på mail (Info@fiskervej.dk) eller alternativt som 

SMS til +45 3020 1389.  

 

Vi slutter som sædvanlig af med en bid mad.  

Vil du være med til spisning efter mødet, har vi brug for at du også tager stilling til, hvilken 
frokost du ønsker (se nedenfor). 
 

Angiv venligst  

 
Navn: __________________________  

 
E -Mail: __________________________ (den mail du ønsker info fra bestyrelsen sendt til)  

 
Antal personer: _____ (1/2): 

  

Sommerhus adresse: Fiskervej nr.: _____      
 

Jeg deltager kun i mødet, ikke til frokosten: _____     
 

Jeg deltager gerne i frokosten efter mødet:  _____   

Venligst angiv om du ønsker:  Stjerneskud   _____ Pariserbøf _____ 
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