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DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 11/3/2021 kl. 10:00 Hos Karen Sinning 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

2. Orientering fra den fungerende formand 

3. Planlægning af generalforsamling 

4. Vinteropsyn 

5. Foreningens økonomi (den fungerende kasserer) 

6. Bordet rundt 

7. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

Referat godkendt 

 

2. Orientering fra den fungerende formand 

Bestyrelsen holder møde med kommunen i dag vedr. veje og vejklasser. Et møde der har været 

udsat flere gange pga. Covid 19. Primært omhandler mødet Kallesbjergvej – Men også generelt veje 

og vejret i Grøndal. 

 

Karen gør opmærksom på at vi skal være opmærksomme på forsamlings forbud, i forbindelse med 

kommende generalforsamling hvor vi max kan samles 25 personer. Ved generalforsamlingen vil der 

være 4 repræsentanter fra bestyrelsen 1 ordstyrer og 1 referent. Derefter vil det være efter 

princippet først til mølle. 

 

Karen gør også opmærksom på foreningens 40 års jubilæum. 

 

3. Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes på terrassen uden for DUI´s bygning. D 1-4-2021 

Politimyndigheden på Fanø meddeler at det er ok at samles max 25 personer og at det skal være 

udendørs og uden tag. Samt at alle forlader stedet umiddelbart efter generalforsamlingen er 

afsluttet. 

Det vil være således at der skal tilmelding til generalforsamlingen og at tilmeldingen foregår efter 

princippet først til mølle. Dog vil der blive taget hensyn til de der ønsker at opstille til bestyrelsen. 

Disse vil blive favoriseret. 

http://www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk/


Det vil blive tale om 2 generalforsamlinger: 1. generalforsamling for 2020, hvor regnskab og 

formandsberetning godkendes.  

Beretning & regnskab findes på foreningens hjemmeside. (Faneblad Nyt fra bestyrelsen og 

underkapitel: Årsregnskab.) 

: www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk.   

 2. generalforsamling for 2020/21, som vil blive afholdt iflg. vedtægterne. 

Første generalforsamling2019/20 afholdes kl: 9:30. 2. generalforsamling2020/21 afholdes kl: 10:15 

Man bedes tilmelde sig hvor vidt man ønsker at deltage i første eller anden generalforsamling eller 

man ønsker at deltage i begge generalforsamlinger. Det pointeres at der pga. forsamlingsforbuddet 

max. kan deltage 1 person pr. medlemsnummer.  Ligeledes skal alle Covid forholdsregler tages, 

mundbind mm. Ligesom at man selv medbringer blyant/papir og hvad man ellers synes man har 

brug for til generalforsamlingen. 

Alle informationer til generalforsamlingen vil blive fremsendt med indbydelsen senest d. 15-3-2021. 

Regnskab vil blive fremsendt inden generalforsamlingen.  Iflg. foreningens vedtægter. 

4. Vinteropsyn 

Alle vinter opsyn for 2020/21 er foretaget. Der har heldigvis ikke været nævneværdigt. Alle der har 

haft en åben dør eller tændt lys er blevet kontaktet og har været glade for dette. 

 

5. Foreningens økonomi  

Foreningen konti: 

Den ene konto: kr. 2978— 

Den anden konto: 58621,- 

Opsynet for 2020/21 er betalt 

Nye vinteropsynsskilte er ligeledes betalte.  

Regnskab og budget er underskrevet af bestyrelsen. 

Revisorerne og kasseren mødes inden generalforsamlingen hvorefter regnskab og budget udsendes 

til foreningens medlemmer.  

Foreningens økonomi tillader fejring af foreningens 40års jubilæum her i 2021: Når Covid 19 

situationen tillader det, er der mulighed for fejring af foreningens 40 års jubilæum ved en social 

sammenkomst for foreningens medlemmer. 

 

6. Bordet rundt  

Det er ærgerligt at Fanø kommunes service mht. gratis flis maskine er ophørt. Bestyrelsen vil 

undersøge, om der er alternative muligheder for en lignende service. 

 

7. Evt. 

Bestyrelsen gør opmærksom på at det er foreningens hjemmeside er den officielle 

informationsplatform for foreningen.  

www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk.   
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