
     Søndag 17. juni 2018/klhdk/A 

Ellekilde Hage Badebrolaug.                                                                                                         

www.ellekildehagebadebro.dk                                                                                                                             

(under) gfsandager@gmail.com 

Indkaldelse til underudvalgsmøde i ”Ellekilde Hage Badebrolaug”, underlagt grundejerforeningen 

SANDAGER, som følger:                                                                                                                         

Dato:   Søndag 24. juni, kl.: 12:00 

Sted: Hornbæk hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 1.sal i cafeteria.                                                                                                      

 Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra udvalget. 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Forslag fra udvalget vedr. indskud, derunder fastlæggelse af kontingent og opkrævningstermin. 

5. Forslag fra udvalget vedr. udvidelse af dette med eksterne medlemmer. 

6. Valg af X medlemmer til udvalget. 

7. Valg af 2 suppleanter til udvalget. 

8. Eventuelt, herunder valg af revisor. 

Add. 1.: Valg af dirigent. 

Udvalget foreslår Peter Byskov. 

Add. 2.: Beretning fra udvalget. 

Se vedlagte. 

Add. 3.: Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Se vedlagte. 

Add. 4.: Forslag fra udvalget vedr. indskud, derunder fastlæggelse af kontingent og opkrævningstermin. 

- Udvalget anbefaler at indskud, som pt. ikke praktiseres, tages op til debat.                                                                  

Begrundelsen er, at det afholder brugere fra medlemskab. 

 

- Udvalget anbefaler uændret kontingent på 300,00 dkk årligt. 

 

- Udvalget anbefaler ændret opkrævningstermin, således at kontingent 2019 udsendes/opkræves 

april 2019, umiddelbart før badesæsonens start. 

Add. 5.: Forslag fra udvalget vedr. udvidelse af dette med eksterne medlemmer. 

Driften af badebroen varetages af et udvalg under grundejerforeningen SANDAGER, som følger:                                                                                                                         

Sven Lund-Rasmussen. (suppleant i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).                                                               

Steen Guttknecht. (suppleant og forventet medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).                                           

Per Kragh. (kasserer i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).                                                                              

Klaus Hansen. (sekretær i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).               

http://www.ellekildehagebadebro.dk/
mailto:gfsandager@gmail.com


Fordelingen mellem eksterne* og interne** medlemmer er tæt på 50/50. Denne fordeling skal gerne 

afspejles i udvalget. Vi har ikke lagt os fast på noget bestemt antal eller fordeling.                                                            

*Eksterne medlemmer, ej med i grundejerforeningen SANDAGER.                                                                         

**Interne medlemmer, med i grundejerforeningen SANDAGER. 

Add. 6.: Valg af medlemmer til udvalget.                                                                                                                

Interne såvel som eksterne medlemmer opfordres hermed at give sig til kende på mødedagen og ”arbejde 

for sagen.” 

Add. 7.: Valg af 2 suppleanter til udvalget.                                                                                                                       

Interne såvel som eksterne medlemmer opfordres hermed at give sig til kende på mødedagen og ”arbejde 

for sagen.” 

Add. 8.: Eventuelt:                                                                                                                                                               

- Valg af revisor.     

                                                                                                                                                                         

Fremadrettede aktiviteter kunne være:                                                                                                                              

-  Forbedret adgangsvej. (kræver tilladelse fra skovfoged                                                                                            

-  Socialt samvær med grill arrangementer (når der ikke er forbud)                                                                             

-  Andet? 

 

Vedlagte bilag/dokumenter. 

Beretning 2017                                                                                                                                                                         

Regnskab 2017               

 

PS: Der vil være filmoptagelser på vores badebro, forventet onsdag 20. juni 2018. Da broen er offentlig har 

udvalget accepteret dette. Filmselskabet har dog lovet at tage hensyn til brugerne på det pågældende 

tidsrum.                                                                                                                                


