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Generalforsamlingen 20. september kl 10 i Huset på næsset 

Tilmelding til formand@loserup-strand.dk eller på sms 2048 6771 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 20. september 2020 kl 10 i Huset på Næsset. Pga krav 

om afstand på 1 meter imellem os kan vi maximalt være 50 i salen. Det er de aktuelle regler, 

som måske ændres. For at sikre at vi overholde regler, skal man tilmelde sig årets generalfor-

samling.  

Indkaldelse med dagsorden, regnskab, og bilag udsendes 3 uger før generalforsamlingen.  

 

Kontingent  

På grund af tekniske problemer med BS-systemet er 2020-kontingentopkrævninger udsendt i 

starten af juli med opkrævning 1. august. Ca. halvdelen af medlemmerne har allerede betalt 

2020-kontingentet via 2019-opkrævningen. De vil ikke blive opkrævet igen 

Spørgsmål vedr. kontingent skriv eller ring meget gerne til kasserer Anita Petersen mobil 2064 

8470, e-mail kasserer@loeserup-strand.dk 

Der opfordres til, at man betaler sit kontingent via BS. Vi kan med glæde konstatere at mange 

har opgivet deres mailadresse. Der er nu kun ca. 20 som ikke har opgivet evt. mailadresse. Disse 

medlemmer tages der direkte kontakt til.   

 

Vedr. veje og skilte 

Vejene er aktuelt i fin stand, som et resultat af at vi har fået fyldt mere asfaltsmuld på vejene i 

foråret. Vi får nu sat autoriseret skilte op ved vejlukningsbommene og kommunen kontaktes 

med henblik på at lukningen er permanent – og dermed rettes på div kort og maps-tjenester.  

 

Bestyrelsen har fået en henvendelse om at sætte skilt op om at sætte et-vis-hensyn-skilt op for at 

begrænse støj i forbindelse med badning på stranden. Bestyrelsen henviser til at alle viser hen-

syn og foreslår, at den nye bestyrelse efter generalforsamlingen tager stilling til om der skal ned-

sættes et nyt skilteudvalg.  

 

Hjertestarter  

Vi har desværre fået afslag på hjertestarter. Vi søger igen, deadline 1.9.2020  

 

Tilbud fra Fibia – og henvendelse fra energistyrelsen vedr. bredbånd 

Bestyrelsen opfordrer alle til at overveje tilbud fra Fibia om at etablere bredbånd i vores område. 

Vi har haft kontakt til Energistyrelsen vedr. bredbåndspuljen. Det koster kr. 4000 at søge puljen. 

Det er muligt for en vej at gå sammen om en ansøgning. Vi undersøger muligheden for om vi 

kan søge som forening. Spørgsmål og bidrage til at udfærdige ansøgning er velkommen kon-

takte Flemming Kampff, Løserup Strandvej 54, mail flemming@kampff.eu  Flemming har haft 

kontakt til Energistyrelsen. 

 

OBS – OBS – OBS Nye medlemmer til bestyrelsen  

Til den nye bestyrelse skal der vælges 2 bestyrelsesmedlem og mindst én suppleant – gerne 2 

ved den kommende generalforsamling. Kontakt meget gerne bestyrelsen for info om vores ar-

bejde, mødeaktivitet ect.  

Det var nok for denne gang 

GOD SOMMER ☺ Bestyrelsen 
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