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SEBG ekstraordinær generalforsamling 2021 
Tirsdag d. 30/11 2021 kl. 19.30 i lokalet ved cafeteriet i Strøbyhallen, Lendrumvej 3, 4671 Strøby

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Dorthe Winberg og stemmetællere: Peter Wullf og  Steen Wibling

2. Regnskab - regnskab godkendt

 Godkendelse af Regnskab 2019/2020 (01.04.2019 -> 31.03.2020) - godkendes

 Godkendelse af Regnskab 2020/2021 (01.04.2020 -> 31.03.2021) - godkendes

Det foreslås, at der benyttes en revisor til at se regnskabet igennem, inden det godkendes 

af bestyrelsen.

Der spørges til navnet på den regnskabskyndige. Navnet gives på firma og person samt 

cvrnr. oplyses.

Der spørges til restancer. Dette punkt har bestyrelsen planlagt at følge op på og få overblik 

over i løbet af vinteren. Arbejdet forventes afsluttet inden generalforsamlingen i april2022. 

Posten på 5000kr. går til ældreplejen i Strøbykirken.

Vedrørende posten ’strandpleje’ sættes der spørgsmålstegn ved, om det kan passe, at 

kommunen ikke selv forestår denne del?

3. Budget

 Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

o Afstemning – vedr. kontingentforhøjelse.

 Forhøje til 350 kr. - forslag (Bestyrelsen) For: 10 - for: 6: Forslaget er 

vedtaget. De to øvrige forslag frafalder.

 Forhøje til 250 kr. - forslag (Hans Jørgen Knudsen)

 Fastholde på 150 kr.

4. Fremsendte forslag 

 Bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændring §1 stillet af Bestyrelsen: 2. afstemning – 

enstemmigt vedtaget (16 stemmer)

 Bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændring §6 stillet af Bestyrelsen: 1. afstemning – vedtaget 

ved håndsoprækning:  enstemmigt vedtaget (16 stemmer)
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 Hans Jørgen Knudsen: Forslag til vedtægtsændring og kontingent – fremsættes på den 

førstkommende ordinære generalforsamling

5. Eventuelt

 Afholdelse af generalforsamling 2022. Afholdes torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.30.

 Fortov på det sidste stykke af Magnolievej er aldrig blevet etableret. Bestyrelsen vil tage 

punktet på, når de taler med PMT
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2. Afstemning – ændring af paragraf 1

På generalforsamlingen i 2019 blev nedenstående ændring af paragraf 1 vedtaget 

følgende stemmefordeling: for: 42, imod: 2. Der var mere end 2/3 opbakning.

Ifølge vedtægter § 12 skal der stemmes igen i dag, før ændringen kan træde i kraft. 

Det kræver 2/3 flertal.

Strøby Egede Borger- og Grundejerforenings nuværende formålsparagraf

Ændringsforslag til Strøby Egede Borger- og Grundejerforenings nuværende formålsparagraf

§1

Foreningens overordnede formål  er  at  gøre det attraktivt  for  borgerne at bo og bosætte sig  i
Strøby Egede. 

Foreningen  skal  varetage  medlemmernes  fælles  interesser  i  relation  til  det  politiske  miljø,
relevante institutioner samt lokale virksomheder. 

Foreningen arbejder end videre i alle henseender for at opnå indflydelse og tilsikre en fornuftig,
helhedsorienteret, teknologisk og langtidsholdbar udvikling af Strøby Egede, særligt med fokus på
udvikling af bebyggelses- og forbindelsesforhold, etablering og udvidelse af sportsanlæg, udvikling
af  offentlige  områder  og  legepladser  samt  medvirke  til  en  positiv  varetagelse  af  byens
turistmæssige og kulturelle interesser. 

Foreningen kan end videre i eget regi søge at planlægge, igangsætte og udføre konkrete projekter,
der ligger indenfor SEBG´s vision, gerne i samarbejde med det offentlige system og fonde.
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1. Afstemning – ændring af paragraf 6

Bestyrelsen indstiller at paragraf 6 justeres.

Motivation for ændring:

Ved at fjerne specifikationen omkring hvilken opkrævningsform der benyttes, får vi 

frihed til at tilbyde indbetaling af kontingent via fx betalingskort eller andre 

løsninger (fx MobilePay).

Ifølge vedtægten § 12 skal der stemmes i dag og på næstkommende 

generalforsamling, før ændringen kan træde i kraft. Det kræver 2/3 flertal ved begge

afstemninger.

Strøby Egede Borger- og Grundejerforenings paragraf 6

§6
Kontingentet  opkræves  pr.  postgiro/PBS.  Ved  fremsendelse  af  2.  rykkerskrivelse  om  kontin-
gentrestance  opkræves  et  administrationsgebyr  på  50  kr.  Medlemmer  i  restance  har  ingen
stemmeret på generalforsamlingen

Ændringsforslag til Strøby Egede Borger- og Grundejerforenings paragraf 6

§6
Kontingentet opkræves via foreningens medlemssystem. Ved fremsendelse af 2. rykkerskrivelse
om kontingentrestance opkræves et administrationsgebyr på 50 kr. Medlemmer i  restance har
ingen stemmeret på generalforsamlingen
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Forslag om kontingentforhøjelse

Bestyrelsen forslår kontingentforhøjelse fra de nuværende 150 kr. til 350 kr.

Vi foreslår en kontingentforhøjelse grundet øgede udgifter til: Bogholder, øget serviceniveau 

generelt (vedligeholdelses af strande, pladser og stier, hjælp til optagning/isætning af bro) og nye 

projekter generelt.

Kontingentet har ikke været justeret i mange år.
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Indkomme forslag:

Med hensyn til regnskab og budget vil jeg bede jer om, at tage nedenstående op på 

forsamlingen:

 Det årlige kontingent skal stige fra DKK 150,00 til DKK 250,00.
 Budgettet  skal  tilpasses  –  revideres  –  så  der  kommer  et  overskud på  DKK

75.000,00, for det pågældende regnskabsår.

Og så skal der laves en vedtægtsændring. 

      Nuværende

§20

Kassereren tegner foreningen i regnskabsmæssige spørgsmål.

      Ændres til

§20

Kassereren  tegner  foreningen  i  regnskabsmæssige  spørgsmål,  og  har  til  dette
arbejde  en  regnskabskyndig  medhjælp  i  form  af  en  revisor,  hvis  det  skønnes
nødvendigt.

    

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Knudsen

Bakkegårdsvej 25

4600  Køge
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På	vegne	af	
Rikke	Groth	Krumbach

Personlig	titel

Formand	SEBG

Fulde	navn

Rikke	Groth	Krumbach

Email

rikkekru@htk.dk

IP-adresse

85.236.64.188

Underskrevet	med	NemID	af	Rikke	Groth
Krumbach
17.	januar	2022	kl.	14.04.22	UTC

På	vegne	af	
Dorthe	Winberg

Personlig	titel

Dirigent

Fulde	navn

Dorthe	Winberg

Email

dorthewinberg@gmail.com

IP-adresse

5.186.125.253

Underskrevet	med	NemID	af	Dorthe	Winberg
18.	januar	2022	kl.	14.53.39	UTC
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DOKUMENTTITEL:

SEBG	ekstraordinær	generalforsamling	2021
Hvad? Hvem? Hvornår?

Underskrevet	og	sendt dorthewinberg@gmail.com
18.	jan.	2022
14.53.39	UTC

Set dorthewinberg@gmail.com
18.	jan.	2022
14.51.04	UTC

Underskrevet	og	sendt rikkekru@htk.dk
17.	jan.	2022
14.04.29	UTC

Set rikkekru@htk.dk
17.	jan.	2022
14.02.52	UTC

Sendt	til	underskrift avp@zyklus.dk
12.	jan.	2022
12.45.46	UTC

Rettet avp@zyklus.dk
12.	jan.	2022
12.45.46	UTC

Set rikkekru@htk.dk
12.	jan.	2022
12.19.22	UTC

Sendt	til	underskrift avp@zyklus.dk
12.	jan.	2022
11.36.24	UTC

Oprettet avp@zyklus.dk
12.	jan.	2022
11.36.17	UTC

Oprettet avp@zyklus.dk
5.	jan.	2022
07.38.36	UTC

Sporing Status: Underskrevet
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