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Generalforsamling - ny dato 
På sidste års generalforsamling på Hotel Munkebjerg meddelte vi, at dette års generalforsamling ville blive 

afholdt 15. maj 2021. Som vi skrev i seneste nyhedsbrev fra februar 2021, så håbede vi, at vaccinationen af 

befolkningen til den tid ville være så fremskreden, at vi ikke ville blive ramt af forsamlingsforbud.  

Men nu må vi konstatere, at forsamlingsforbuddet efter alt at dømme ikke vil tillade fysisk afholdelse af 

generalforsamling den 15. maj 2021. Derfor har vi besluttet at udskyde generalforsamlingen til  

lørdag 29. maj kl. 14.00, 2021 på Hotel Munkebjerg, idet vi har begrundede forventninger om, at vi kan 

gennemføre generalforsamlingen ved fysisk fremmøde med respekt for de restriktioner, der stadig måtte 

gælde i slutningen af maj.  Her kan det måske blive nødvendigt at begrænse fremmødet til en person pr. 

aktie. Vi meddeler mere herom i forbindelse med selve indkaldelsen.  

Ændring af vedtægter 
På generalforsamlingen i 2020 oplevede vi de nugældende fuldmagtsbegrænsninger som uhensigtsmæssige 

og utidssvarende - men de er ikke desto mindre vedtaget på en tidligere generalforsamling. Derfor skal vi 

have dem ændret på en ny generalforsamling - nemlig den førstkommende i maj. Her har bestyrelsen med 

juridisk bistand gennemgået vores vedtægter og vi vil på den kommende generalforsamling fremsætte forslag 

om ændring i vedtægterne, hvor den væsentligste ændring er ophævelsen af begrænsningen i den enkelte 

aktionærs brug af fuldmagter. Den fulde ordlyd af de foreslåede nye vedtægter fremsendes sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen. 

En bøn fra rengøringspersonalet 

Vi kan godt forstå, at man glæder sig til at komme til Skagenklit - og derfor gerne vil ind i sin lejlighed så 

hurtigt som muligt om lørdagen. Men vores rengøringspersonale har kun få timer til at få rengjort alle 

lejligheder. Rengøringen udføres efter en bestemt plan, så man kan nå det hele igennem og være klar med 20 

rengjorte lejligheder med sengelinned, håndklæder m.v. til kl. 16.00.  

Det arbejde bør vi alle have respekt for - det er med til at gøre vores ophold til en god oplevelse. Men det 

betyder også, at ingen skal presse personalet med "lige" at gøre deres lejlighed færdig først. Vi har en dygtig 

arbejdsleder, der gør alt for at få lejlighederne færdige til tiden. Nemlig kl. 16.00 - hjælp os alle sammen med 

at have respekt for det. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


