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Til alle medlemmer af grundejerforeningen Skæring Sandager Øst 

 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Tidspunkt: Tirsdag den 18. februar 2013 kl. 19.30 
Sted: Skæring Kirke 
 
 
Dagsorden 
 

1) Valg af dirigent. 
 

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 

3) Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
( Regnskabet er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 

 

4) Rettidigt indkomne forslag: 
a) Fra grundejer Claus Haase, nr. 67 er indkommet følgende ændringsforslag til 

ordensreglementet: 
Afsnit vedr. Haveredskaber  
- ændres fra: 
”Det henstilles til folk om at undlade brugen af motorplæneklipper, havefræser 
etc. i perioden fra kl. 12.00 – 14.00 i weekender samt på helligdage.” 

 

- ændres til: 
”Det henstilles til grundejerne om at undlade brugen af motoriserede 
haveredskaber fra fredag til søndag samt på helligdage i tidsrummet fra kl. 12.00 
- 14.00 samt efter kl. 17.00.” 

b) Fra grundejer Michael Krone, nr. 11 er indkommet følgende ændringsforslag 
til ordensreglementet: 
Afsnit vedr. Husdyr  
- efter passus: 
”Med særlig henblik på hunde, er det forbudt at lade disse færdes på foreningens 
arealer, uden af de enten føres i snor eller er ifølge med en person, som har fuldt 
herredømme over dem – fri ved fod. En hund anses ikke for at være under 
ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig.” 

 
ønskes tilføjet følgende passus: 
”Med særlig henblik på både hunde og katte, gøres opmærksom på at ejeren er 
pligtig til at overholde §1 og §3 i Lov om mark og vejfred. 
§1 omhandler pligten til at holde sin hund og kat inde på sin egen grund. 
§3 omhandler hunde og katteejerens erstatningspligt. Kommer en hund/kat ind på 
anden mands grund, skal hundens/kattens ejer erstatte den skade, hunden/katten 
forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller 
bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. 
Samme regel gælder om skader, hunden/katten forvolder ved at angribe et andet 
husdyr eller på anden voldelig måde tilfører legemsbeskadigelse.” 
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5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse. 
( Budget forslag er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 
 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
 

Torben Wulff Hansen      
Frands Hollænder     
Claus R. Nielsen    På valg 
Claus Haase     
Søren Rosenkilde Schmidt  På valg 

 
Bestyrelsen foreslår genvalg. 
  

• Valg af to suppleanter.  
 

7) Valg af to revisorer: 
• På valg er Henrik Svendsen og Erling T. Paulsen.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge kandidater. 
 

8) Valg af en revisorsuppleant: 
• På valg er Ulrik Leth.  

Bestyrelsen foreslår genvalg. 
 

9) Eventuelt 
• Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 

 

 

Grundejerforeningen er vært med øl, vand og vin. 

 

 


