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Bestyrelsen, den 21. oktober 2020. 

  
  
Kære medejer 
På grund af corona situationen i Danmark har det været nødvendigt at udsætte årets generalforsamling, men der 
indkaldes nu hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit 
  

Tirsdag den 17. november 2020 kl. 19:30 
i 

FrederiksborgCentret Hillerød 
Milnersvej 39 
3400 Hillerød 

 
Dagsorden 
 
1.      Formandens beretning.  
  
2.      Godkendelse af Ejerforeningens regnskab for 2019.  

  
3.      Vedtagelse af driftsbudget for 2021.   
 
4. Forslag om vedtægtsændring §15 omhandlende bestyrelsens forvaltning af foreningens midler. 
    
5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hanne Norup er stoppet i bestyrelsen og den ledige bestyrelsesplads er på 

valg. Bestyrelsen foreslår Palle Skovmand.         
     

6.      Valg af suppleanter. Geert Heide og Palle Skovmand er på valg. Geert Heide modtager genvalg. Eric Prescott 
stiller op. 

  
7.      Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Ladegaard fra Beierholm Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab. 
 
8.    Evt. 
  
Dagsorden med bilag jf. vedtægterne § 8 er fremlagt til gennemsyn i Feriecenter Rågeleje Klit, Rågeleje Strandvej 91 
fra mandag den 9. november 2020. 
  
Venligst medbring indkaldelsen, den skal bruges ved udlevering af stemmesedler på den ordinære 
generalforsamling tirsdag den 17. november 2020. 
 
 
 
 



VIGTIGT 
Situationen for årets generalforsamling er ikke som den plejer. Der er for tiden et forsamlingsforbud på 50 i 
Danmark. Den eneste måde vi i bestyrelsen kan håndtere det, er ved at bede om tilmelding til 
generalforsamlingen, så vi ved hvor mange der påtænker at deltage. DERFOR VENLIGST UDFYLD SLIPPEN 
NEDENFOR OG SEND TIL BESTYRELSEN, HVIS DER PÅTÆNKES DELTAGELSE I ÅRETS 
GENERALFORSAMLING. Bliver der flere personer end de 50 til generalforsamlingen, som 
forsamlingsforbuddet  tillader, bliver vi nødt til at aflyse generalforsamlingen. For at begrænse antallet af 
personer anbefaler bestyrelsen også, at der kun møder 1 andelshaver op per husstand. 
 
For a minimere risikoen for coronasmitte skal alle have mundbind på ved ankomst og beholde det på til alle har 
sat sig ned i salen. Rejser man sig op eller forlader man sin plads skal man tage mundbind på igen. 
 
 
  
………….klip………..klip……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Sæt kryds:         
 
……….jeg/vi deltager i den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. november 2020. Antal personer:………… 
 
 
……….jeg/vi kan desværre ikke komme, men giver hermed bestyrelsen fuldmagt til at stemme på 
                                       mine/vore vegne på den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. november 2020. 
                                      
  
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 til bestyrelsesmedlem Gudrun Møller. E-
mail: gudrun.moller952@gmail.com  
 
Tilmelding eller fuldmagt skal være bestyrelsesmedlem Gudrun Møller, Georginehaven	74, 
2765	Smørum	i hænde senest lørdag den 14. november 2020.	
  
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 
  
 


