Grundejerforeningen
Marielyst Strandpark Ferieby

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Sendt på mail til alle grundejere 21/3-2022
Tid: Lørdag d. 30/4-2022 kl. 10:00 – 12:00
Sted: Oldfruen, Marielyst Strandvej 25A
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning, godkendelse af årsregnskab 2021 med revisorpåtegning,
godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan 2023.
3. Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag fra medlemmer
Der er indkommet forslag fra Jeff Hansen (MSP 120) – se bilag 1
5. Valg af formand: Formanden er ikke på valg.
6. Valg til bestyrelsen: Helle Guldbjerg (MSP 116) og Henrik Moberg (MSP 123) er på valg.
7. Valg af suppleanter: Jeanne Jensen (MSP 83) og Jan Rydén (MSP 228) er på valg.
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt
Såfremt I ønsker at deltage i Generalforsamlingen bedes I tilmelde Jer arrangementet.
Tilmelding senest tirsdag d. 19. april 2022 på: kasserer@marielyststrandpark.dk med angivelse af
MSP nr. og antal deltagere.
Der vil blive serveret en kop kaffe ved ankomst og en sandwich + øl/vand når Generalforsamlingen er
overstået.
Relevant materiale vil blive lagt på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen
www.marielyststrandpark.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag 1

Forslag fra Jeff Hansen, MSP 120.
1. Bestyrelsen pålægges at foran ledige diverse overtrædelser af gældende deklaration mm .

bragt i overensstemmelse med deklarationen. Her kan bl. a. nævnes faste hegn omkring
ejendomme, opførte udestuer uden byggetilladelse og i uoverensstemmelse med
deklaration, hække der er plantet uden for tilladte rammer etc... Det ville i øvrigt klæde
enkelte medlemmer af bestyrelsens selv at overholde deklarationen!
2. Jf. vedtægternes § 8, kan ethvert medlem indbringe bestyrelsens afgørelser for

generalforsamling. Jeg indbringer hermed bestyrelsen ageren i relation til legeplads på
grund 120. Det findes ikke rimeligt at bestyrelsen bl.a. er foregangsmænd for
underskriftindsamling, og at bestyrelsen klager til Guldborgsund Kommune - vel vidende at
det kun er spørgsmål om tid førend grunden bliver handlet endeligt, og at der efter opføres
et hus. Herefter vil de forhold der pt. er på grunden efter en mindre tilpasning klart
overholde deklaration mm. Det skal i den forbindelse nævnes at jeg IKKE er enig i at
deklarationen er overtrådt. Jeg fastholder derfor at bestyrelsen må acceptere tingenes
tilstand ind til der er opført et hus på, grunden.

