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Rågeleje 8. juli 2009 
 
Til medlemmerne af Rågeleje Kystsikringslag Vest 
 
Indkaldelse til generalforsamling 
 

Lørdag den 22. august 2009 kl. 10:00 
på 

Restaurant Søstjernen, Rågeleje 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2008 (vedlagt). 
4. Budget for år 2010 og fastlæggelse af bidrag for år 2010. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet er 

uændret - kr. 80,- pr. part. 
5. Valg til bestyrelsen. Et af de 3 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er tilknyttet Gribskov Kommune, 

er på valg. Da alle 3 er valgt samtidigt vil bestyrelsen på mødet oplyse, hvem som er på valg. 
Bestyrelsen ønsker også, at der igen i år vælges en suppleant, selvom det ikke er et krav i 
vedtægterne. 

6. Valg af to revisorer. 
7. Eventuelt. 
 
Bestyrelsen har anmodet Gribskov kommune om at sende en repræsentant, som kan informere om 
status på det kystsikringsprojekt, som kommunen arbejder med.  
 
Hjemmeside 
Kystsikringslaget har som tidligere oplyst en hjemmeside på www.kystsikring.nu. Her kan man 
orientere sig om kystlagets arbejde.  
 
Fremtidig kommunikation 
Bestyrelsen har vedtaget fremover kun at informere og indkalde til generalforsamling via mail og 
hjemmeside. Hvis du har modtaget denne indkaldelse via brev vil det være sidste gang, at du 
modtager indkaldelsen på den måde. Du bedes derfor sende os din mailadresse – se herunder. 
 
Har du fået indkaldelsen via mail behøver du ikke at foretage dig noget med mindre du skifter 
mailadresse. Hold dig orienteret med mellemrum på vores hjemmeside. Det gør vores 
administration nemmere og næsten helt udgiftsfri. Vi garanterer for anonymiteten - ingen 
parthavere vil kunne se andres e-mailadresser. Derfor - send din e-mailadresse på 
post@kystsikring.nu med oplysning om dit navn og adresse. Skulle der være enkelte, som ikke 
bruger mail/internet vil vi stadig sende en indkaldelse pr. brev. Men det skal du da fortælle os. 
 
Vi håber at møde mange af jer til generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Stilund 
Formand 


