
      2.9.2022 

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 126, Tornby 
 

17.9.2022 kl. 10.00 på Hotel Skaga i Hirtshals (over for Oceanariet) 

 

Mødet vil blive transmitteret via Teams (se vedhæftet instruktion). Bestyrelsen opfordrer imidlertid 

meget kraftigt til, at grundejerne møder personligt frem for at sikre en klar og tydelig forhandling 

og stemmeafgivning. 

 

Der kan afgives 1 stemme pr. parcel, men der kan gerne deltage mere end 1 pr. parcel i mødet. 

 

Der serveres kaffe/the og kage.  

 

Forhåndstilmelding til mødet senest onsdag 14.9. kl. 12 til Per Dahl (litpd@cc.au.dk eller sms til 

29903275). Oplys antal deltagere. 

 

Jf. vedtægterne kap. 8, stk. 7 sker stemmeafgivning ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af 

fuldmagt. Deltagere via Teams kan således deltage i diskussionen, men ikke afgive stemme og 

henvises derfor til at afgive fuldmagt. 

Der kan afgives fuldmagt til et bestyrelsesmedlem (se nedenfor; Vagn Hansen deltager ikke i 

mødet) eller til et medlem, der møder personligt frem. Fuldmagt afgives skriftligt eller ved 

fremsendelse af e-mail med oplysning om ejers navn og sommerhusadresse og om fuldmagttagers 

navn og sommerhusadresse. 

 

Fuldmagt skal fremsendes senest onsdag 14.9. kl. 12 til Per Dahl. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Vivi Nørgaard, Ingeborg Klit 17 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af referent og af stemme-optællere. Oplysning om afgivne fuldmagter. 

4. Meddelelser fra formanden: 

Det forhøjede kontingent på 1.200 kr. for 2023 er indberettet til Hjørring Kommune. 

Der pågår for øjeblikket en diskussion om opstilling af vindmøller i kommunen. Emnet 

bliver ikke taget op på den ekstraordinære generalforsamling, men links m.v. vil blive lagt 

på hjemmesiden. Man kan også følge emnet på områdets facebook-gruppe 

Grundejerforeningen Tornby 126. 

5. Bestyrelsen fremlægger de to løsninger for renovationsordning, der er beskrevet i de 

udsendte bilag.  

6. Diskussion af løsningerne og deres fordele og ulemper. Der henvises til de udsendte bilag. 

 

Pause 

 

7. Afstemning.  

8. Opsamling, herunder information om det videre forløb. 

 

 

mailto:litpd@cc.au.dk


Der vil kort efter mødet blive udsendt et kort beslutningsreferat. 

 

Venlig hilsen 

Per Dahl 

 

Bestyrelsens medlemmer: 

Per Dahl (formand) (litpd@cc.au.dk) 

Willy Bjerregaard (w.bjerregaard@gmail.com) 

Benn Erik Grav (benn.erik.grav@99454545.dk) 

Vagn Hansen (deltager ikke i mødet) 

Frederik Voetmann Nielsen (frederikvnielsen@gmail.com) 

 

 

 


