
Generalforsamling 2022 Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg 

Fiskeriets Hus, Hvide Sande den 4. juni 2022 kl. 9.30 

 

Dagsorden 

 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning for det forløbne år 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2021 til godkendelse 

4.  Behandling af indkomne forslag 

     Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt eller elektronisk og 

     være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

     Fra bestyrelsen foreligger ændringsforslag, som fremgår af bilag 1 til dagsordenen. 

5.  Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent for 2022 

6.  Valg til bestyrelse 

     På valg er: 

     Jan Bøgested – modtager genvalg 

     Rigmor From Retz – modtager ikke genvalg 

     Valg af bestyrelsessuppleant – på valg er: 

     Søren Ib Suhr – modtager genvalg 

7.  Valg af revisor.  

     På valg er Arne Hansen - modtager genvalg 

8.  Evt. 

9. Beretning og regnskab fra drænlagene 

     Fyrmarkens afvandingsanlæg: 

     Kasserer: Jan Bøgested - modtager genvalg 

     Revisor: Arne Hansen - modtager genvalg 

     Sivbjergmose dræningslaug: 

     Kasserer: Jørgen Olesen – modtager genvalg 

     Revisor: Ole Ø. Larsen - modtager genvalg 
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Generalforsamling 2022 den 4. juni 2022 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg 

 

Bilag 1 

§2 – Formålsparagraffen 

Nuværende §2: 

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder 

• At varetage medlemmernes interesser som grundejere, herunder især overfor det 
offentlige i fælles spørgsmål, og 

• At påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør af vedtægter og evt. 
ordensreglement, samt tinglyste servitutter og deklarationer mv. overholdes.” 

 

Følgende tilføjes: 

• At arbejde for at beskytte områdets natur- og miljømæssige forhold. 

§7  

I den nuværende §7 indgår følgende: 

”Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Ved køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede 
bestyrelse.” 
 
Ændres til: 

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsen kan tildele foreningens formand og kasserer fuldmagt til hver for sig at disponere over 
grundejerforenings bankkonti. 
 

§8  

I nuværende §8 står der i sidste afsnit: 

”Foreningens midler består af  foreningens konto i et pengeinstitut og kan kun hæves ved 
underskrift af formanden eller kassereren i forening med yderligere et medlem af 
bestyrelsen.” 
 
Ændres til: 

Foreningens midler består af foreningens konti i et pengeinstitut. 

 

Der henvises i øvrigt til grundejerforeningens hjemmeside www.fyrmarken-sivbjerg.dk, hvor du under 
fanebladet ”Grundejerforeningen” kan se vedtægterne. 
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