
Grundejerforeningen og Corona 
 
For et års tid siden besluttede bestyrelsen at udsætte generalforsamling og diverse andre arrangementer. 
Restriktionerne gjorde, at vi ikke kunne gennemføre vores sædvanlige strategi. Med vinterens nedlukninger 
m.v. har det fortsat ikke været muligt at arbejde som hidtil med foreningens aktiviteter.  
 
Foreningens Skt. Hans arrangement udsættes til 2022  
Situationen ændrer sig hele tiden, men som status er lige nu m.h.t. 
forsamlingsforbuddet, kan vi ikke gennemføre det sædvanlige Skt. Hans 
arrangement ved stranden i Høll. Arrangementet er et åbent arrangement, hvor der 
kan være et sted fra 500 – 1000 deltagere. Vi vil ikke have mulighed for at tjekke, om 
Coronapasset er i orden. Vi overlader i stedet initiativer til Skt. Hans bål m.v. til de 
lokale vejlaug langs strandene og håber vi kan vende tilbage med et fælles 
arrangement i 2022. 
 
Generalforsamling 

Generalforsamlingen er indtil videre planlagt til at finde sted tirsdag den 3. august 2021. Hvis nuværende 

restriktioner også gælder til august, kan vi formentlig heller ikke gennemføre generalforsamlingen der. Der 

deltager normalt flere end 100 personer til vores generalforsamlinger. Bestyrelsen har besluttet at afholde 

generalforsamlingen så snart myndighederne tillader det.  

 

Valg til bestyrelsen 

I foreningens vedtægter hedder det: 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Af bestyrelsen afgår skiftevis 3 

(i lige år) og 4 (i ulige år). På den ordinære generalforsamling vælges yderligere 1 

revisor (i lige år) og en 1 revisorsuppleant (i ulige år). Valget af bestyrelsen, revisor 

og revisorsuppleant gælder for en 2-årig periode og genvalg kan finde sted. 

Af nedenstående oversigt fremgår valgene til bestyrelsen siden 2017. Alle bestyrelsesmedlemmer er i 2021 

på valg (F: Formand, NF: Næstformand, K: Kasserer, IT: Hjemmesideansvarlig)) 

Erik Lassen, Iver Iversen, Stig Holm og Susanne Transel er på valg i 2021 for en 2-årig periode. Alle har 

meddelt, at de er villige til genvalg. 

Bent Møller Hansen, Egon Sørensen og Vivi Rasmussen skulle have været på valg i 2020 og skal derfor i 

2021 vælges for en 1-årig periode. Alle har meddelt, at de er villige til genvalg for en 1-årig periode. 

     

2017 2018 2019 2020 2021 

1 - Erik Lassen 1 - Erik Lassen 1 - Erik Lassen 1 - Erik Lassen 1 - Erik Lassen 

2 - Iver Iversen 2 - Iver Iversen 2 - Iver Iversen 2 - Iver Iversen 2 - Iver Iversen 

3 - Kurt Hemmingsen 3 - Kurt Hemmingsen 3 - Stig Holm 3 - Stig Holm 3 - Stig Holm 

4 - Susanne Transel 4 - Susanne Transel 4 - Susanne Transel 4 - Susanne Transel 4 - Susanne Transel 

5 - Bent Møller 
Hansen 

5 - Bent Møller 
Hansen 

5 - Bent Møller 
Hansen 

5 - Bent Møller 
Hansen 

5 - Bent Møller 
Hansen 

6 - Christian Madsen 6 - Egon Sørensen 6 - Egon Sørensen 6 - Egon Sørensen 6 - Egon Sørensen 

7 - Peter Ratzer 7 - Vivi Rasmussen 7 - Vivi Rasmussen 7 - Vivi Rasmussen 7 - Vivi Rasmussen 

     

4 på valg 4 fortsætter 4 på valg 4 fortsætter 4 på valg 

3 fortsætter 3 på valg 3 fortsætter 3 skulle vælges 3 vælges for 1 år 

     
 


