
BLOKHUS OG OMEGNS
GRUNDEJERFORENING af 1960

www.blokhusgf.dk

GENERALFORSAMLING
afholdes søndag den 1. august 2021 kl. 10.00 på

RESTAURANT NORDSTJERNEN, Blokhus.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse 

og revisorer.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og 

fastsættelse af kontingent samt tidspunktet for 
dettes indbetaling.

5.  Ændringer af vedtægternes paragraf 4. 
Se forslag til vedtægtsændringen på bagsiden.

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor(er).
9. Eventuelt.

a. Indlæg ved borgmester Mogens Christen Gade, 
Jammerbugt Kommune.

b. Foreningen er vært ved smørrebrød og drikkevarer.
 Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødven-

dig. Venligst tilmeld på mail: 
blokhusgf@gmail.com
js@vingaardshus.dk

eller mobil 40510207 (Jens Saabo)
c. Underholdning ved Ib Grønbech.
     BESTYRELSEN

www.blokhusgf.dk

Kortet bedes medbragt! (Gælder som stemmekort).
NB: Ikke medlemmer kan nå at tilmelde sig ved Søren 
Strømgaard, Ferren Syd 57, 9492 Blokhus, mobil 22208552 
senest den 25. juli eller på vores hjemmeside.



BLOKHUS OG OMEGNS
GRUNDEJERFORENING af 1960

www.blokhusgf.dk

Forslag til vedtægtsændring

§4

Som medlem af foreningen kan optages grundejere 
i Blokhus og omegn, uanset om disse grundejere 
er fastboende eller sommerhusbeboere, og uanset 
om beboelsen ligger på egen grund eller lejet grund. 
Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 
majoritet af de på en generalforsamling mødende 
medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere 
af parceller uden for foreningens område kan være 
medlemmer af foreningen eller, at denne kan sluttes 
sammen med en anden grundejerforening. Foreningen 
kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indlede 
et samarbejde med tilstødende grundejerforeninger  
til varetagelse af fælles interesser.

§4

Som medlem af foreningen kan optages grundejere 
og lejere i Blokhus og omegn, og uanset om be-
boelsen ligger på egen grund eller lejet grund. Grund- 
ejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet 
af de på en generalforsamling mødende medlemmer  
at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller 
uden for foreningens område kan være medlemmer  
af foreningen eller, at denne kan sluttes sammen 
med en anden grundejerforening. Foreningen kan 
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indlede et 
samarbejde med tilstødende grundejerforeninger til 
varetagelse af fælles interesser.
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