Til grundejerforeningen Hjelm Bugts medlemmer
Efter vurdering af den nuværende Corona-situation har en enig bestyrelse besluttet
at udskyde den ordinære generalforsamling, som var planlagt til lørdag den 27.
marts 2021 på Købmandsgaarden. Når det igen er sikkert at mødes, vil vi indkalde til
generalforsamling. Vi har allerede reserveret Købmandsgården / Egn Bed &
Breakfast den 30. oktober 2021 kl. 10.00-12.00 og satser på denne dato. Indkaldelse
m.v. følger.
Alle opgaver vil naturligvis indtil da blive løst i den ånd og på de skinner, som
tidligere generalforsamlinger har lagt. Hvis der er bemærkninger eller kommentarer
til denne beslutning, eller hvis der i perioden indtil 30. oktober 2021 opstår
situationer, der skal løses, er alle grundejere naturligvis velkomne til at sende en
mail til bestyrelsen eller til at kontakte bestyrelsesformanden Birte Borre på mobil
29612921 eller på mail borre.birte@gmail.com
Se også det reviderede regnskab for 2020.
Da Karen Dollerup (sekretær) og Ib Mathisson (formand) har solgt deres
sommerhus på Mægleren 25 og grund på Mægleren 23, er der sket følgende
ændringer i bestyrelsen:
1) Formand Birte Borre Olsen – overordnet ansvar for foreningen, samt
foreningens kontaktperson udadtil. Kontaktperson til Erik Hansen vedrørende
snerydning og kontakt til Martin Foder vedrørende fællesarealer og veje.
2) Kasserer Anne-Mette Fuglsang Kurek – ansvar for regnskab og finansiel
rådgivning af foreningen.
3) Medlem Steen Døssing - ansvar for rådgivning om dræn, kloakker, veje og
grundejerforeningens historie.
4) Medlem Jan Kurek – ansvar for foreningens hjemmeside i egenskab af
foreningens webmaster og ansvar for hjertestarteren.
Formelt er ændringerne sket pr. 15. april 2021, men grundet corona-situationen
har bestyrelsen dog valgt en overgangsperiode indtil næste, allerede udsatte,
ordinære generalforsamling i oktober 2021. I denne overgangsperiode vil Ib
Mathisson og Karen Dollerup gradvist overlevere deres arbejdsopgaver til den
øvrige bestyrelse og fungere som ”ulønnede konsulenter” for bestyrelsen.
Herefter vil der på generalforsamlingen ske valg til bestyrelsen i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

