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Ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Henne Strand 
Lørdag den 1. april 2023 kl. 14.00 

i Blåbjerg friskoles hal, Klintingvej 170, 6854 Henne 
 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Henne Strand med nedenstående 
vedtægtsbestemte 
 
DAGSORDEN 
 
1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 

Bilag 1: Bestyrelsens skriftlige beretning for foreningsåret. 
 

3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt bestyrelsens forslag om anven-
delse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 
 

Bilag 2: Årsrapport for Grundejerforeningen Henne Strand 2022. 
 

4. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag for det kommende regnskabsår. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at GHS på stiftende generalforsamling i foreningen ”Sammen-
slutningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune” indtræder heri. 
 

Bilag 3: Begrundelse for oprettelse af samt vedtægter for ny forening. 
 

6. Forslag fra medlemmer. 
Ingen forslag modtaget. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 

På valg er Poul Holm Joensen og Morten Skov Jørgensen. 
Begge har meddelt, at de ikke er villige til genvalg. 
 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 

9. Valg af revisor. 
 

10. Eventuelt. 
 
 

 
Foreningen vil under generalforsamlingen være vært ved øl/vand/vin samt kaffe/the og kage i hallen. 
 
I henhold til vedtægternes afsnit 14 skal der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen 
gives mulighed for digital deltagelse med vilkår svarende til fysisk deltagelse. 
 
Bestyrelsen trækker derfor på professionel assistance fra leverandør, som medbringer alt nødvendigt tek-
nisk udstyr og bistand fra tre teknikere i hallen under generalforsamlingens afvikling. 
 
A. Fysisk deltagelse i generalforsamlingen 

 

Ved fysisk deltagelse i generalforsamlingen skal deltagerne ved ankomst registreres og have udleve-
ret stemmemateriale. Der henvises i øvrigt til vedtægternes afsnit 15 (Stemmeret mv.). Deltagerne op-
fordres til at møde i god tid før det berammede starttidspunkt.  
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B. Digital deltagelse i generalforsamlingen 
 
Ved tilmelding til digital deltagelse fremsendes senest 24. marts pr. mail til post@ghs-henne.info 
følgende informationer, idet der skelnes mellem nedenstående to situationer: 
 
Situation 1 
Kun digital deltagelse fra 
ejendommen 
 
I denne situation varetages 
stemmeretten digitalt. 

Hvis kun én digital deltager  
tilmelder denne sig pr. mail med  
følgende oplysninger: 
 
A. Navn 
B. Ejendomsadresse (ved Henne Strand) 
C. Mailadresse 

Hvis flere digitale deltagere  
tilmelder disse sig enkeltvis pr. mail med  
følgende oplysninger: 
 
A. Navn 
B. Ejendomsadresse (ved Henne Strand) 
C. Mailadresse 
D. Navn på deltager, der varetager stemmeretten 
 

 
Situation 2 
Både fysisk og digital  
deltagelse fra ejendommen 
 
I denne situation varetages 
stemmeretten af en fysisk 
deltager 

Digital(e) deltager(e) 
tilmelder sig enkeltvis pr. mail med følgende oplysninger: 
 
• Navn 
• Ejendomsadresse (ved Henne Strand) 
• Mailadresse 
 

 
Efter 24. marts vil tilmeldte til digital deltagelse modtage mail med oplysninger om fremgangsmåden 
mv. Fremgangsmåde mv. vil også fremgå på foreningens hjemmeside ghs-henne.dk senest mandag 
den 20. marts. 

 
C.  Stemmeafgivelse via fuldmagt 

 

Der kan i henhold til vedtægternes afsnit 15 (Stemmeret mv.) afgives stemme via skriftlig fuldmagt til 
en myndig person. Der henvises til vedhæftede fuldmagtsblanket, som i givet fald i udfyldt stand og 
med fuldmagtsgivers underskrift skal afleveres til registrering ved ankomst til generalforsamlingen. Be-
mærk, at fuldmagtstager ikke kan være en digital deltager i generalforsamlingen. 

 
Bestyrelsen ser frem til generalforsamlingen, hvor der i år trædes nye stier. 
 
 
Henne Strand, 15. marts 2023 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Jesper Dahlmann 
formand 
 
 
 
 
 


