
Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 
Der indkaldes hermed til  

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 
Generalforsamlingen finder sted  

Lørdag den 3. juni 2017 kl. 10.00 på festpladsen ved Halbyvej 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Valg af referent og stemmetællere 
5. Bestyrelsens beretning ved formanden 
6. Kassererens reviderede regnskab 

(medbring venligst det tilsendte materiale) 
7. Vedtagelse af næste års budget og kontingent – medbring venligst det tilsendte materiale 
8. Forslag fra bestyrelsen 

a) Etablering af hundeskov  
Jfr. Ønske fremsat under eventuelt på generalforsamlingen i 2016 foreslår bestyrelsen at der 
indrettes et område langs Halbyvej til Hundeskov.  
Såfremt foreningens medlemmer lægger frivillig arbejdskraft til vil området kunne etableres for kr. 
10.000,- som dækker materialer i form af hegn, låger og skilte. 
b) Ændring af vedtægter – jfr. Vedlagte oversigt over vedtægter nu og ønskede ændringer 

9. Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
a) Kjeld Rasmussen – modtager ikke genvalg 
b) Jeppe Grønbæk – modtager ikke genvalg 
c) Helle Veland – er villig til genvalg 
Følgende suppleanter er på valg: 
a) 1. suppleant Bernt Jensen 
b) 2. suppleant Ellen Højbjerg 
c) 5. suppleant Børge Nielsen 

11. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
a) Revisor Jesper Broberg 
b) Revisorsuppleant Ove Svendsen 

12. Eventuelt 
 
 
Teltet rejses fredag den 2. juni kl. 17.00 og nedtages søndag den 4. juni kl. 10.00 – alle er velkomne til at 
give en hånd med 
 
  



Der indkaldes hermed til  

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stauning 

Vesterstrand 
 
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted 

 Lørdag den 3. juni 2017 på festpladsen ved Halbyvej jfr. vedtægternes § 13. Den 

ekstraordinære generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af den 

ordinære generalforsamling.  
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent og stemmetællere 
4. Afstemning om bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer 
5. Eventuelt 

 
Vedtægternes §13 kort: 
Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ikke vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte 
på generalforsamlingen og ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, skal 
vedtægtsændringerne behandles på en ekstraordinær generalforsamling. 
Den ekstraordinære generalforsamling kan vedtage ændringerne, hvis 2/3 af de fremmødte stemme for 
ændringen, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. 
 
Ringkøbing-Skjern kommune skal ikke godkende disse vedtægtsændringer, da de ikke indeholder 
ændringer i forhold til lokalplanen, men skal dog have dem tilsendt til orientering, såfremt 
generalforsamlingen godkender ændringerne. 


