GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG
Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR
Telefon 58 38 08 40 – Mobil 30 54 90 59 – E-mail: poseidel@dbmail.dk

Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale talerør og Lokalråd
Svenstrup lørdag den 1. marts 2014 (omdelt i uge 10 – 3.-9. marts 2014)

Til medlemmerne
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling
Lørdag den 22. marts 2014 kl. 10.00 i Tårnborg Forsamlingshus
Dagsordenen er ifølge vedtægternes § 9 således:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4a) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen stiller forslag om, at fastholde kontingentet på 200 kr. årligt for 2013/14.
4b) Formanden for lokalrådsudvalget genfremsætter forslag om at der nedsættes et stiftende
udvalg til etablering af et selvstændigt lokalråd for Tårnborg området med grundejerforeningen som
paraplyorganisation i henhold til vedtægternes § 2. Udvalgets opgave bliver, at udarbejde
vedtægter, søge kommunen om midler til opstartsfasen og indkalde til og afholde stiftende
generalforsamling.
5) Forslag fra medlemmerne.
6) Valg af formand. (for 1 år)
På valg er formanden Poul Otto Seidel, der modtages ikke genvalg.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. (for 2 år).
På valg er bestyrelsesmedlem (sekretær) Inge-Lis Seidel, der modtages ikke genvalg
På valg er bestyrelsesmedlem Valdemar Jensen.
8) Valg af suppleanter. (for 2 år).
1 suppleantpost Arne Schmidt Nielsen.
2 suppleantpost Ulla Andersen, der modtages ikke genvalg.
9) Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleant. (for 1 år)
På valg er revisor Erik Lundemann. Modtager genvalg.
På valg er revisor John Danielsen. Modtager genvalg.
På valg er revisorsuppleant Keld Mikkelsen.
10) Eventuelt.
Bestyrelsen skal hermed gøre vore medlemmer opmærksom på, at vor forening er i en yderst vanskelig
situation. I juni 2013 blev vor formand ramt af meget alvorlig sygdom. Vi skal derfor alvorligt henstille til vore
medlemmer om at stille op til bestyrelsen.
Lykkedes det ikke at vælge en fuldtallig bestyrelse – vil dirigenten afbryde generalforsamlingen og meddele, at
denne senere vil blive genoptaget med henblik på at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Den siddende bestyrelse
fortsætter da indtil generalforsamlingen genoptages. Vi håber ikke det kommer så langt.
Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe, the, rundstykker, ostemad, øl og vand.
Vi henleder opmærksomheden på, at medlemmer - der er i restance - ikke kan udøve stemmeret og heller
ikke er valgbare.
Kontingentrestance kan betales til kassereren på generalforsamlingen, men inden denne påbegyndes. For de af
vore medlemmer, der er i restance har vi opgjort restancen på bagsiden af denne indkaldelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes/afleveres i skriftlig form til et
bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden generalforsamlingen. Du kan også stille op til en ledig
post, hvis du giver os et skriftligt tilsagn. E-mail poseidel@dbmail.dk.
Vel mødt På bestyrelsens vegne Poul Otto Seidel (formand)
VEND OM – HER ER MERE
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Bestyrelsens beretning i overskriftform:
Vi kan her i overskriftsform nævne følgende emner:
Formanden er nødt til at ”drosle ned” – det er ikke hans egen beslutning – den er truffet
grundet sygdom. Det ses tydeligt af hjemmesiden, der ikke har været opdateret siden juni
Nye medlemmer – der var nogle, der sagde os tak for indsatsen omkring byrådets løfte
vedrørende domsanbragte på Halsebyvænget.
De østvendte ramper ved afkørsel 41 – samarbejde mellem 3 lokalråd
Busplanen – det bliver måske ”en ommer”
Stiplanen – herunder stien Noret rundt og stien langs nordkysten
Udvidelse af Muskelsvindsfondens center – herunder dækafbrændning og ulovlig ridning på
stierne
Opfyldning i Bankes mose
Opførelse af skur i strid med lokalplanen ved Lerbakken
Døgninstitution på Svendstrupgård
Nabostrid om for høje træer – generelle betragtninger
Foreningssamarbejde lokalt
Møde med lokalråd og politikere
Nye fartdæmpende foranstaltninger i Tjæreby
Blå flag
Der kommer i år ingen beretning her. Vil man høre mere detaljeret, hvad vi har bedrevet,
må man møde op til generalforsamlingen.

Hvis du er restance har vi anført det nedenfor:
Medlem nr.:
Periode:
Kontingent:
1.6.2006 – 31.5.2007
1.6.2007 – 31.5.2008
1.6.2008 – 31.5.2009
1.6.2009 – 31.5.2010
1.6.2010 – 31.5.2011
1.6.2011 – 31.5.2012
1.6.2012 – 31.5.2013
1.6.2013 – 31.5.2014

Rykkergebyr:
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