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Stemmeseddel til grundejerforeningen Søgård’s generalforsamling 2021 
Denne stemmeseddel skal udfyldes og returneres per e-mail til formanden 

(anders.egholt.sogaard@gmail.com) eller afleveres i formandens postkasse, Gråbynkevej 23, senest 

Søndag d. 2. Maj kl. 23.59. Denne stemmeseddel og bilag er sendt per mail og ligger på 

hjemmesiden. 

 

NAVN*: _______________________________         ADRESSE*: _______________________________ 

 

E-MAIL: ___________________________________________ (til fremsendelse af referat per mail) 

 

DATO/UNDERSKRIFT*: _______________________________ 

*) Påkrævet for gyldig stemmeafgivelse 

 

 Jeg stemmer for alle punkter    Jeg stemmer imod alle punkter 

 

1. Valg af dirigent og referent (ikke til afstemning grundet brevafstemning) 

Anders Søgaard vil fungere som dirigent, Flemming Huss vil fungere som referent 

2. Formandens beretning 

- Se udleveret beretning 

3. Godkendelse af regnskab 2020 

- Se udleveret regnskab, 2020 

 Jeg stemmer for godkendelse af regnskabet for 2020 

 

 Jeg stemmer imod godkendelse af regnskabet for 2020 

4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2021 

- Se udleveret budget, 2021 

 Jeg stemmer for kontingentet på 4000 DKK/år samt vedtagelse af budgettet for 2021 

 

Jeg stemmer imod kontingentet på 4000 DKK/år samt vedtagelse af budgettet for 2021 
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5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af Formand (ikke på valg i lige år) 

Anders Egholt Søgaard har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at forsætte som formand for 
Bestyrelsen  
 

 Jeg stemmer for valget af Anders Egholt Søgaard 

 

Jeg stemmer imod valget af Anders Egholt Søgaard 

 

7. Valg af kasserer (ikke på valg i ulige år) 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Lars-Georg Hersoug (Kabbelejevej 49) genopstiller til bestyrelsen. 

 

 Jeg stemmer for valget af Lars-Georg Hersoug  

 

Jeg stemmer imod valget af Lars-Georg Hersoug 

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant 

Claus Bøje Petersen (Kabbelejevej 58) og Steffen Holmslykke (Klintevej 35) genopstiller som revisor. 

Helle Petersen fortsætter som revisorsuppleant. 

 

 Jeg stemmer for valget af Claus Bøje Petersen 

 

Jeg stemmer imod valget af Claus Bøje Petersen 

 

 Jeg stemmer for valget af Steffen Holmslykke 

 

Jeg stemmer imod valget af Steffen Holmslykke 
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