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2. oktober 2022

BEMÆRK TIDSPUNKTET!!!!

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Strandgård samt i
Lille Strandgård vandværk, der afholdes på Femø Kro.

Søndag den 23. oktober 2022  kl. 10.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning om bestyrelsens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for grundejerforeningen, til godkendelse. Se
bilag.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for vandværket, til godkendelse. Se bilag.

5. Forslag fra bestyrelsen.
a. Bestyrelsen foreslår at der igangsættes en renovering af vandledningsnettet.

Bestyrelsen begrunder forslaget med, at det er billigere at skifte samlingerne ud på
rørledningerne kontrolleret i de tørre perioder hen over året end at skifte dem når der
opstår akutte brud.
Et overslag viser at det vil koste 80.000 -95.000 for hver af de kortere veje, som
Mosevej, Bakkevej og Markvej. Bestyrelsen ønsker i at skifte samlingerne på
rørledningerne på en af disse veje i løbet af året.

6. Forslag fra medlemmer
a. I forlængelse af det igangsatte naturplejeprojekt, ønsker naturplejegruppen at foreslå

at der som forsøg igangsættes et afgræsningsprojekt på engområdet midt i
udstykningen.
Det kræver at Lolland Kommune giver dispensation til at der i forsøgsperioden
udsættes dyr til afgræsning.
Lolland Kommune er yderst positivt indstillet, og kan hjælpe med hegn til foldene og
nedlæggelse af brombærkrat mv.
Ønsket er at engen kan genetableres, så den ikke gror til i brombærkrat og andet
uønsket bevoksning

7. Fremlæggelse af budget for Grundejerforeningen året 2022/2023, herunder fastlæggelse
af kontingent jf. pkt. 5 og 6. Se bilag.
Kontingentet foreslået uændret til kr. 500,-
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8. Fremlæggelse af budget for Vandværksforeningen året 2022/2023, herunder Takstblad
for år 2023, jf. pkt. 5 og 6.  Se bilag.
Kontingentet foreslået uændret til kr. 1.350,-

9. Valg af kasserer. Jens Jakob Teislev er på valg

10. Valg af et bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørgen Larsen, som modtager genvalg.
Ole Bryde ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. andre krævende hverv. Der skal derfor
vælges et medlem for et år.

11. Valg af to bestyrelsessuppleanter. De nuværende er David Watson og Peter Roslyng.

12. Valg af to revisorer. De nuværende er Vivi Andersen og Dorte Darfelt.

13. Valg af 1 revisorsuppleant. Nuværende er Berit Søndergaard.

14. Eventuelt.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Henning Hellwing

PS. Ved generalforsamlingen bydes på kaffe, the, vand, smurte boller.
PPS. Vi tager badebroen op samme lørdag den 22. oktober fra kl. 10.30. Vi håber på godt

fremmøde, og godt mildt efterårsvejr.


