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Hermed fremsendes indkaldelse – og 

Dagsorden til ordinær generalforsamling,  

Lørdag d. 19. juni 2021 kl. 10.00  

Sted: Danhostel (Det gamle rådhus), Kirkegade 5, Oksbøl  

 

  

Ifølge vedtægternes § 12 er dagsordenen:   
  

A. Valg af dirigent.  

i. Valg af stemmetællere.  

B. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

C. Forelæggelse af regnskab / årsrapport.  

i. Regnskab og årsrapport vil foreligge på Generalforsamlingen.  

D. Forelæggelse og godkendelse af kontingent og budget for efterfølgende år.   

i. Budget og forslag til kontingent vil foreligge på Generalforsamlingen  

E. Rettidigt indkomne forslag.  

a) Bestyrelsen vedr. vedtægtsændring: 

(1) Nuværende formulering af § 3 

Grundejerforeningen er stiftet med det formål at varetage fælles interesser for de parceller 

der er udstykket af ejendommene matr. nr. 1a, 1d, 1s, 1t, 2a, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 3c, 5, 

7a og 2ea Jegum Gårde, Ål sogn. 

Af de fællesinteresser, der således varetages af grundejerforeningen kan fremhæves: 

(a) at foreningen har indseende med overholdelse af bestemmelserne i førnævnte 

deklaration, lyst den 9. marts 1978, 

(b) at den skal forestå etablering af fællesanlæg, såsom forretningsanlæg, brevkasseanlæg, 

legepladsanlæg, sportsanlæg og stier langs asfaltveje m.m., og 

(c) at den skal forestå vedligeholdelse af ovenfor nævnte anlæg, veje, stier og 

fællesarealer, dog ikke postkasser i brevkasseanlægget. 

(2) Ny formulering af § 3, stk. c 

(c) at den skal forestå udbygning og vedligeholdelse af ovenfor nævnte anlæg, veje, stier 

dræn og fællesarealer, dog ikke postkasser i brevkasseanlægget. 

b. Bent Christensen, Møllevangen 68 vedr. informationsmateriale 

foreslår at følgende informationsmateriale:   

(a) Pjecen ”For meget vand i dit sommerhusområder? Læs mere om hvorfor der kommer 

oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter” Udarbejdet af Varde 

Kommune og 

(b) Vandløbsloven  

bliver lagt ud på Jegum Grundejerforenings hjemmeside, under afsnittet dræn, så alle 

grundejere via hjemmesiden har mulighed for, at få informationer om lovgivning og 

forpligtelser, der også er gældende i Jegum Ferieland. 
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F. Valg af medlemmer til bestyrelsen.   

i. På valg er:  

Steffen Clemmensen (modtager genvalg) 

Flemming Buur (modtager genvalg) 

Vakant   

 

ii. Opstillede:  Erik Ilsøe Nielsen, Blåbærvangen 12 

                

iii. Bestyrelsen foreslår 

 

G. Valg af 2 suppleanter.   

i. Opstillede:  

ii. Bestyrelsen foreslår:  

 

H. Valg af revisionsfirma.   

i. På valg er:   

BDO (modtager genvalg).  

 

I. Eventuelt 

i. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

 

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en 

skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. 

 

OBS! Af hensyn til Cowid19 restriktioner skal deltagerne tilmelde sig. Gå til tilmeldingsblanketten ved at 

bruge dette link.   

 

Mvh 

Bestyrelsen  

 

https://surveyhero.com/c/Jegum2021

