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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Strandgård samt i 

Lille Strandgård vandværk, der afholdes på Femø Kro. 
 

Lørdag, den 18. oktober 2014  kl. 14.30 
 

med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning om bestyrelsens virke i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for grundejerforeningen, til godkendelse.       

Det reviderede regnskab udsendes direkte fra kassereren. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for vandværket, til godkendelse.                        

Det reviderede regnskab udsendes direkte fra kassereren. 
5. Forslag fra bestyrelsen.  
5.1 Det foreslås at etablere nødforsyningsledning fra Femø Vandværk i Nørreby iht. tilbud fra 

Sønderby Smedie v. Ole Andersen, pålydende kr. 93.450 excl. moms..    
5.2 Det foreslås at etablere en forhøjelse af borerørene og aflukning med godkendt boks, så 

overfladevand ikke kan forurene. Iht. tilbud fra Sønderby Smedie v. Ole Andersen, 
pålydende kr. 49.000 excl. moms. Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve et 
ekstraordinært éngangsbeløb på kr. 1.000 til finansiering. Bilag: notat. 

5.3. Der foreslås indkøbt 2 bord-/bænksæt til opstilling ved badebroen, så muligheden for 
samvær ved stranden i sommerperioden forbedres. Pris kr. 4.000. 

6. Forslag fra medlemmer. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. 
7. Fremlæggelse af budget for Grundejerforeningen året 2014/2015. Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent på kr. 850.                           
Forslag til Budget udsendes direkte fra kassereren. 

8. Fremlæggelse af budget for Vandværksforeningen året 2014/2015, herunder Takstblad 
for år 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.000.                    
Forslag til Budget og Takstblad udsendes direkte fra kassereren. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Vita Gunborg og Jørgen Larsen. 
10. Valg af to bestyrelsessuppleanter. De nuværende er Peter Roslyng og Vibeke Dahl 

Thomsen. 
11. Valg af to revisorer. De nuværende er Vivi Andersen og Hans Nielsen. 
12. Eventuelt. 

 
Under generalforsamlingen bliver der budt på kaffe, lagkage og boller samt øl og vand. Der 

forventes afslutning ca. kl.16.00. 
 

Badebroen skal som sædvanlig tages i land, hvilket sker kl. 10.30 lørdag formiddag, og vi håber at se 
rigtig mange på stranden. Husk handsker. Der vil også være indsats med beskæring af uønskede vækster 
såsom hybenroser, tjørn o.l. Vi slutter af med samvær over en øl eller vand. 

 
Venlig hilsen  

på bestyrelsens vegne 
 

Stig V.S. Hansen 


