
 
 

 
Skærby Strand den 16. juli 2021 

Til medlemmerne i 
Skærby Strand Grundejerforening 
 
Vedlagt finder I indkaldelsen til årets ordinær generalforsamling søndag den 8. august 
2021 kl. 1000. 
 
I maj måned måtte vi udsætte årets ordinære generalforsamling på grund af udviklingen i 
corona pandemien. Det er jo gået meget bedre en forventet med både smitten og 
vaccinationerne, og vi glæder os til at møde jer. De fleste er vel vaccinerede. 
 
På nuværende tidspunkt forestiller vi os stadig, at deltagere skal kunne fremvise 
negativ coronatest eller coronapas ved indgangen. Hvis det forhold ændrer sig vil vi 
skrive det ud. 
 
Alle medlemmer har ret til at møde op og deltage, men er man utryg kan man evt. lader sig 
repræsentere ved fuldmagt. I henhold til vedtægterne kan et fremmødt medlem højst bære 4 
fuldmagter. 
 
 

Vi har jo måttet aflyse at fejre SSG’s 75 års jubilæum med festtelt på stranden i år. Til gengæld:  
 
 

Medlemmerne af Skærby Strand Grundejerforening 
indbydes til en reception søndag den 8. august 2021 kl. 1300  

efter generalforsamlingen. 
 

Det bliver et par timers hyggeligt samvær med erindringer fra 
sommerhuslivet ved Skærby Strand. Hvis nogen ønsker at bidrage vil 

formanden Jens Rosengaard være toastmaster. 
 

Vi byder på sandwich og et glas vin / en øl / vand, juice. 
 

For at få dette til at være rimeligt bæredygtigt – ikke for lidt og ikke for meget – er  

tilmelding til receptionen nødvendig senest søndag d. 1. august. 
 
Man tilmelder sig ved: 
 
  At sende en mail til: kasserer@skaerbystrand.dk  

med oplysning om antal og sommerhusadresse 
eller 
  At sende en SMS til: 21791207 

med oplysning om antal og sommerhusadresse 
 

 Med venlig hilsen 
 Bestyrelsen. 
 
 
PS. Vores ene revisor ønsker ikke genvalg. Vi mangler derfor en revisorkandidat. 
Meld dig til 21791207.  
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