6. oktober 2020

Kære Strandslot-delejer,
Coronaen satte desværre
generalforsamling 2020.
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Derfor har der ikke kunnet gennemføres afstemninger om godkendelse af regnskabet for
2019 og budgettet for 2021. Der har heller ikke kunnet afholdes valg til bestyrelsen.
Forslag fra delejere og bestyrelse kan uden afgørende problemer udskydes til det bliver
muligt at afholde en generalforsamling på normale betingelser. Vi håber på, at det kan
blive den 26. marts 2021, hvor generalforsamlingen 2021 er planlagt.
Det er imidlertid vigtigt at budgettet for det kommende år er godkendt af foreningens
medlemmer.
Da to valgte medlemmer af bestyrelsen i løbet af 2020 har valgt hhv. at udtræde straks og
at stoppe snarest, er det vigtigt, at vi hurtigst muligt får nyvalgt og suppleret bestyrelsen.
For så vidt muligt at normalisere situationen på trods af, at det ikke har været muligt at
afholde en generalforsamling, har bestyrelsen besluttet at gennemføre afstemning om
regnskab og budget samt valg til bestyrelsen på alternativ vis, idet vi hermed udsender en
stemmeseddel til alle, vi har mailadresser på (96% af delejerne) samt pr. brev til de få, der
ikke kan modtage mail.
Optællingen af stemmer vil foregå på ganske almindelig vis som ved en generalforsamling,
blot med den forskel, at vi har valgt at overlade stemmeoptællingen til Bornholms Revision
for at sikre, at det er en uafhængig instans, der tæller op. Den udfyldte stemmeseddel skal
derfor mailes som indscannet eller foto til mail@bornholmsrevison.dk.
Vi forventer, at der vil være accept blandt delejerne til denne fremgangsmåde, der om ikke
andet vil sikre, at langt flere end de, der plejer at deltage i de ordinære
generalforsamlinger, får lejlighed til at stemme.
Præsentation af kandidaterne til valg til bestyrelsen kan ses på de følgende sider. Alt
materiale til den nu aflyste generalforsamling 2020, herunder årsregnskab og budget, er
tidligere udsendt og findes også på vores hjemmeside. Klik på det gule felt på forsiden –
direkte link.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen for Ejerforeningen Strandslot
Jess Folke Andersen,
Formand

Stemmeseddel
Vigtigt! Den udfyldte stemmeseddel skal indscannes, eller du skal tage et tydeligt billede
af den med din telefon. Derefter skal indscanningen eller billedet sendes med mail til
Bornholms Revision - mail@bornholmsrevision.dk senest den 20. oktober.
Har du ikke mulighed for at scanne eller tage et billede, kan du printe og sende den
udfyldte stemmeseddel med brev til: Bornholms Revision, Tornegade 4. 3700 Rønne.
Sendes brevet som standardbrev, skal det sendes senest d. 14. oktober.
Det er vigtigt, at du udfylder dine ejeroplysninger og underskriver stemmesedlen inden du
scanner, fotograferer og sender. Stemmesedler der ikke er korrekt udfyldt vil blive
betragtet som ugyldige
Du skal vælge mindst én og højst 4 af de i alt 7 nedenstående kandidater, der er opstillet
til valg til bestyrelsen, inkl. bestyrelsens kandidater.
Bestyrelsens kandidater:
[

] Helge Mogensen

[

] Sabine Dedlow Steffensen

Delejere, der har meddelt at de opstiller til valg til bestyrelsen i alfabetisk rækkefølge:
[

] Gerhard Dall

[

] Henning A. Jensen

[

] Carsten Machon

[

] Rose Marie Opitz

[

] Helle Vangsgaard

Godkendelse af regnskab for 2019 og budget for 2021
[

] Jeg godkender ejerforeningens regnskab for 2019

[

] Jeg godkender bestyrelsens budget for 2021

Kan du ikke godkende regnskab eller budget, undlader du blot at krydse af

Indsendt af:
Navn___________________________________________________________
Lejlighed(er)______________________ Uge(r)_________________________
Underskrift_______________________________________________________

