Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit
v/formand Hanne Norup, Kielshøj 120, 3520 Farum. Tlf. 4495 1579. E-mail hanne.norup@privat.dk

Bestyrelsen, den 19. marts 2015.

Kære medejer, der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit
Onsdag den 8. april kl. 19,30
i
FrederiksborgCentret Hillerød
Milnersvej 39
3400 Hillerød
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.

Formandens beretning. Beretning vedlagt.

2.

Godkendelse af Ejerforeningens regnskab for 2014. Årsregnskab vedlagt.

3.

Vedtagelse af driftsbudget for 2016. Budget vedlagt.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gudrun Møller er på valg og modtager genvalg.
Bo Petersen er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår valg af
Margit Albertus, der de sidste to år har været suppleant.
Valg af suppleanter.

5.
6.

Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Ladegaard fra AP Statsautoriserede
Revisorer.

7.

Forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslag vedlagt.
Jf. ejerforeningens vedtægter § 11.6. c. til vedtagelse om vedtægtsændringer, kræves at mindst 2/3 af samtlige
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Da vi ikke kan forvente, at vedtægtsændringerne bliver vedtaget på denne generalforsamling, vil der blive indkaldt
til en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted søndag den 26. april kl. 18,00 i Rågeleje Klit.
De afgivne fuldmagter gælder til begge generalforsamlinger. Både 8. april og 26. april 2015.

8.

Evt.

Dagsorden med bilag jf. vedtægterne § 8 er fremlagt til gennemsyn i Feriecenter Rågeleje Klit, Rågeleje Strandvej 91
fra torsdag den 19. marts 2015..
Venligst medbring indkaldelsen, den skal bruges ved udlevering af stemmesedler på den ordinære
generalforsamling onsdag den 8. april 2015.
………….klip………..klip………………………………………………………………………………………………………………………………

Sæt kryds:

……….jeg/vi kan desværre ikke komme, men giver hermed bestyrelsen fuldmagt til at stemme på
mine/vore vegne på den ordinære generalforsamling onsdag den 8. april og den ekstraordinære
generalforsamling søndag den 26. april 2015.

Dato:______________ Rågeleje Klit nr.: ____________

Tydelig underskrift: _____________________________

Husk: Hvis lejligheden er tinglyst i begge ægtefællers navn, skal begge underskrive fuldmagten.
Fuldmagt kan fremsendes med post, via pdf-fil eller anden skanningsteknologi. E-mail: hanne.norup@privat.dk
Fuldmagten skal være formanden Hanne Norup, Kielshøj 120, 3520 Farum i hænde senest lørdag den 4. april 2015
Med venlig hilsen Bestyrelsen

