
  Lørdag 8. juni 2019/klhdk 
 
 
Ellekilde Hage Badebrolaug.  
www.ellekildehagebadebro.dk  
(under) gfsandager@gmail.com  
 
Indkaldelse til underudvalgsmøde i ”Ellekilde Hage Badebrolaug”, underlagt grundejerforeningen 
SANDAGER, som følger:  
 
Dato: Søndag 23. juni, kl.: 12:00  
Bemærk venligst, at mange veje denne dag er afspærret i tidsrummet 06:30 til 16:00 pga. IRONMAN. 
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. fastlæggelse af kontingent og opkrævningstermin.  

5. Medlemmer af udvalget.  

6. Valg af medlemmer til udvalget.  

7. Valg af 2 suppleanter til udvalget.  

8. Eventuelt, herunder valg af revisor.  
 
Add. 1.: Valg af dirigent.  
Udvalget foreslår Annette Jægerlund.  
 
Add. 2.: Beretning fra udvalget.  
Se vedlagte.  
 
Add. 3.: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  
Se vedlagte.  
 
Add. 4.: Forslag fra udvalget vedr. fastlæggelse af kontingent og opkrævningstermin.  
Udvalget anbefaler uændret kontingent på 300,00 dkk årligt.  
Den nye opkrævningstermin, for kontingent 2019, udsendt april, følger nu badesæsonen. 
 
Add. 5.: Medlemmer af udvalget.  
Driften af badebroen varetages af et udvalg under grundejerforeningen SANDAGER, som følger:  
 
Sven Lund-Rasmussen. (Medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse). 
Steen Guttknecht. (Medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).  
Per Kragh. (Kasserer i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).  
Klaus Hansen. (Sekretær i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).  
Klaus Hørberg. (Internt** medlem af badebroen). 
Jørgen Møller. (Eksternt* medlem af badebroen). 

http://www.ellekildehagebadebro.dk/


Fordelingen mellem eksterne* og interne** medlemmer er tæt på 50/50.                                                                                                                                                                    
*Eksterne medlemmer, ej med i grundejerforeningen SANDAGER.                                                                   
**Interne medlemmer, med i grundejerforeningen SANDAGER.  
 
Add. 6.: Valg af medlemmer til udvalget.  
Det eksisterende udvalg er indstillet på at fortsætte og modtager genvalg. 
 

- Det blev besluttet, at der ikke efterspørges nye medlemmer til dette udvalg, med mindre andet 
besluttes på mødet.  

- Udvalget er selvsupplerende og hvis nogle vil ind i udvalget, så tager vi ”den derfra.” 
- Udvalget er et fælles råd, hvor beslutninger bestemmes af flertallet.  

 
 
Add. 7.: Valg af 2 suppleanter til udvalget.  
I erkendelse af underudvalgsmøde, søndag 24. juni 2018 i Hornbækhallen, hvor ingen kandidater meldte 
sig, anbefales det at pkt. 7, udgår fremadrettet. 
  
Add. 8.: Eventuelt: - Valg af revisor.  
I erkendelse af underudvalgsmøde, søndag 24. juni 2018 i Hornbækhallen, hvor ingen kandidater meldte 
sig, har udvalget efterfølgende besluttet, at Kallermann Revision A/S, udfører denne uafhængige revision. 
 
Vedlagte bilag/dokumenter.  
Beretning 2018  
Regnskab 2018  
 

 


