Grundejerforeningen Fjordnær indkalder
til den årlige generalforsamling og arbejdsdag

Lørdag den 27. april 2019
Det er jeres område, så kom og gør jeres indflydelse gældende.
Husk det er dem som kommer der bestemmer.
På bestyrelsens vegne
Anja Lund

Arbejdsdag
Vi mødes på legepladsen lørdag den
27. april 2019 kl. 10:00 til 12:00
Arbejdsopgaver:









Strandrensning
Borde og bænke flyttes til stranden
Reparation af stikvejene med grus fra grus dynge
Etablering af net i fodboldmål
Opsamling af affald ved vejene
Fjernelse af gyvel
Flytning af stolpe ved Gamma
Forberede generalforsamling

De grundejere der møder op honoreres for deres indsats.
Foreningen byder på læskedrikke.
Bestyrelsen sørger for materialer til udbedringer.
Bestyrelsen stiller en bil med boogietrailer til rådighed, men der er behov for en bil
mere med boogietrailer, til fordeling af grus.
Venligst medbring i det omfang det er muligt, river, skovle, ørnenæb, buskrydder,
sav og trillebør.
N.B. bestyrelsen henstiller til at grundejerne klipper grene og buske langs veje,
således at renovation og brandvæsen har fri adgang.

Generalforsamling
Tid: kl. 14:15
Sted: Hemmet Aktivitets- & Kulturhus, Sdr. Viumvej 2A, 6893 Hemmet.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst v/formand
Valg af dirigent
Valg af 3 stemmetællere
Bestyrelsens beretning v/formand
Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Afstemning om vedtægtsændring af §8
Valg af bestyrelse, på valg er:
Formand, Henrik Kirk, Delta 6 – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem, Anja Lund, Gamma 2 – ønsker ikke genvalg
7.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.2. Valg af suppleant, (pt Ingrid Høg, Beta 8)
7.3. Valg af revisor, (pt Peter Grevsen, Delta 9)
8. Ekstra arbejdsdag
9. Indkomne forslag
Indlæg ved Cecilie Rosenberg (Delta 8) omkring fordele/ulemper ift.
Nationalpark Skjern Å
9.1. Afstemning om, hvorvidt vi ønsker at tilkendegive at vi gerne vil være en
del af Nationalpark Skjern Å
9.2. Afstemning om indkøb af 5 nye vejskilte
10. Eventuelt
Fastsættelse af kontingent

Læs mere om Nationalpark Skjern Å via nedenstående links.
Lovgrundlaget for nationalparkerne.
Ringkøbing Skjern Kommunes hjemmeside om nationalparken.

