
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Solrød Strand den 25. februar 2018 
 
 
 
Til medlemmerne af Ejerlavet Trylleskov Strand. 
 
 

 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Ejerlavet Trylleskov Strand 

 
Torsdag den 22. marts 2018. kl. 19.00 

 
Mødet afholdes i Kirkens Hus 

 
Trylleskov Allé 111, 2680 Solrød strand 

 
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne §7 
 
1. Velkomst og præsentation 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Godkendelse af den udsendte dagsorden 
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
5. Regnskab 2017 
6. Forslag fra bestyrelsen (ingen) 
7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne (ingen) 
8. Præsentation af legeplads og multibane projekter 
9. Præsentation af planteplaner for området 
10. Vedtagelse af budget og kontingent for 2018 
11. Valg af formand (Flemming Lindholm er på valg) 
12. Valg af kasserer (Martin Petersen er ikke på valg i år) 
13. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Jan Hasborg, Michael Blom og Bent Herlin er på valg) 
14. Valg af 2 suppleanter (Peter Nielsen er på valg, Pernille Bach Tengberg er indtrådt i 

bestyrelsen som suppleant for Lene W. Nielsen) 
15. Valg af revisor (Kristoffer Oggesen er på valg) 
16. Eventuelt 
 
 
 
Bilag:  Revideret regnskab 
 Forslag til budget og kontingent 
 Medlemsoversigt med stemmeantal 
 Oversigtskort for området 
 

Ejerlavet 
Trylleskov Strand 

www.trylleskovstrand.dk 
mail: ejerlavet@trylleskovstrand.dk 

Formand: Flemming Lindholm 
Tryllesløjfen 14, 2680 Solrød Strand 

Tlf. +45 23 66 83 55 



 
 
Bemærk 
 
Hver forening/boligø må give møde med op til 3 deltagere til repræsentantskabsmødet, hvoraf kun 
én har stemmeretten jf. vedtægterne §6, stk. 2. 
 
Hvis man er stedfortræder for formanden/ejeren for foreningen/boligøen, skal fuldmagt haves for at 
afgive stemme jf. vedtægterne §6, stk. 3. 
 
Hver forening/boligø må opstille kandidater til valg til bestyrelsen. 
 
Der kan kun vælges 1 repræsentant fra hver forening/boligø til bestyrelsen jf. vedtægterne  §11, 
stk. 2.  
 
Hvis der ikke er tilstrækkeligt antal kandidater, kan der vælges 2 fra samme forening/boligø jf.  
vedtægterne §11, stk. 3. 
 
Formand og kasserer må ikke være fra samme forening/boligø jf. vedtægterne §11, stk. 5 
 
Der vil være servering af øl og vand til mødet. 
 
Mødet forventes afsluttet kl. 21,00. 
 
Tilmelding til undertegnede senest d. 18. marts 2018. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Flemming Lindholm 
Formand 

 
 


