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Coronavirus og vores generalforsamling
Der er i dag 2. april 2020 afholdt bestyrelsesmøde som fælles telefonmøde. Et væsentligt punkt var
afholdelse af vores generalforsamling, der sidste år blev fastsat til 16. maj 2020. Det var længe før udbruddet
af covid-19 virus. Siden har regering og myndigheder pålagt os alle en række begrænsninger, der også kan
påvirke afholdelsen af vores generalforsamling. Rent formelt slutter forsamlingsforbuddet 14. april, og det
betyder, at vi lige netop kan nå formaliteterne omkring indkaldelse og regnskab, så vi kan være
beslutningsdygtige 16. maj. Men hvis den påtænkte forsigtige genåbning af landet ikke medfører tilladelse til
større forsamlinger, så bliver generalforsamlingen udskudt til det bliver muligt at samles.
Alle de forslag, som i henhold til vedtægterne modtages senest 4. april 2020, vil komme på indkaldelsen i
deres fulde ordlyd. Vi håber, at udviklingen gør det muligt at mødes inden længe!

Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen består af personer, der alle er ulønnede og som hver især lægger mellem 65 og 140 timer om året
i arbejdet. Mange timer bruges på at besvare spørgsmål fra aktionærerne - og spørgsmålene er i reglen udtryk
for et stort engagement i vores fælles feriested. Derfor kan det være på sin plads her at beskrive, hvad der er
bestyrelsen opgaver.
Vi skal her huske, at vi ikke er nogen forening eller privat klub men derimod et aktieselskab, som er
underlagt et helt fast lovsæt. Først og fremmest skal bestyrelsen varetage, at der er en direktion og ledelse,
som kan sikre en forsvarlig drift i forhold til de langsigtede planer. Herudover - i hovedpunkter - er
bestyrelsen ansvarlig for at kravene til regnskab, bogføring og finansielle kontroller er opfyldt. Endvidere skal
vi sikre en rapportering, der også belyser selskabets kapitalberedskab, som igen muliggør en stabil drift uden
pludselige ekstra-opkrævninger til aktionærerne.
Bestyrelsen sikrer altså rammerne, mens direktion og daglig ledelse beslutter omkring driftsmæssige
gøremål. Konkret skal vi tilsammen vedligeholde Skagenklit, sikre en god afvikling af aktionærernes ferie på
stedet og få det hele til at hænge sammen med de mindst mulige omkostninger.

Vi må ikke glemme …
Miljøet på Skagenklit er alles ansvar. Derfor vil bestyrelsen gerne takke alle de aktionærer, som ved deres
adfærd og henvendelser til ledelse og bestyrelse har givet udtryk for deres store tilfredshed. Det er et sådant
overskud, der bidrager til den gode feriestemning og gør stedet attraktivt. Tak for det! - og så håber vi på, at
vi snart kan samles igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

