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Medlemsnavn 
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Sommerhusadresse 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
i Ulfshale Lejer- og Grundejerforening 

 
Lørdag den 23. april 2022 kl. 10:00 i Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege 

 
Indkaldelsen er udsendt per e-mail eller post.  

 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent samt valg af stemmetællere. 

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse (bilag). 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år samt godkendelse af budget. 

 

  Bestyrelsen foreslår:  kontingent til foreningen: 60 kr. (uændret) 

          kontingent til veje og stier: 625 kr. (uændret)           

          kontingent til Strandens Klimapulje: 820 kr. (uændret) 

          kontingent til Skovens Klimapulje: 625 kr. (uændret) 

gebyrer: for ikke meddelt adresseændring: 350 kr.; for meddelt ændring af 

adresse mv: 0 kr.; ejerskiftegebyr: 350 kr.; rykkergebyr: 95 kr.  

(alle gebyrer uændret).   

 

5. Indkomne forslag:  

   

5.1 Fra Hans Henrik Knudsen om Vejbump se bilag. 

 

5.2 Bestyrelsen foreslår som alternativ, at der indføres en skiltet fartbegrænsning. 

Vi er pt. i gang med at undersøge mulighederne for dette. 
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6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

 

 Bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år: (2022):  

   Tom F. Jakobsen   modtager genvalg. 

   Jørgen Juel Pedersen  modtager genvalg. 

   Geert Boegh    udtrådt, modtager ikke genvalg.  

   Per Neidel     modtager genvalg.  

 Suppleanter på valg i lige år (2022):  

   Sanne Vallebo, modtager genvalg.  

 Suppleant på valg i ulige år: 

Henning Sørensen, udtrådt, modtager ikke genvalg. 

 

6. Valg af revisor:  

7.  

Revisor Peter Hansen   modtager genvalg. 

 

8. Eventuelt. 
 

 
 

 

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen til de fremmødte mod forevisning af indkaldelsen 

med navn og adresse eller anden dokumentation for medlemskab af Ulfshale Lejer- og Grundejer- 

forening, jf. reglerne om stemmeret i vedtægternes § 11. 

BEMÆRK: 
Denne indkaldelse fremsendes jævnfør Ulfshale Lejer- og Grundejerforenings vedtægter. 

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer, der modtager nærværende som papirbrev, benytter vedlagte 

indlægsseddels beskrevne fremgangsmåde til at oplyse e-mail-adresse til foreningen. Dette vil i høj 

grad optimere kommunikationen mellem medlemmer og forening.  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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