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Ultimo juni 

Kære medlemmer af Ejerlauget Sandbo 

Sammen med dette brev får I såvel dagsordenen til den udsatte generalforsamling 
som bestyrelsens skriftlige beretning. Regnskabet foreligger ikke endnu, men vi 
arbejder på at få det gjort klar til generalforsamlingen, der - som I kan se i 
dagsordenen - skal afholdes lørdag den 3. oktober kl. 10 på Tinggården, 
Frederiksværkvej 182. Der er ikke ret mange P-pladser. 

Bestyrelsen måtte tidligt og umiddelbart efter nedlukningen af Danmark beslutte,
at vi af "force majeure"-grunde måtte udskyde den ordinære generalforsamling. 

Vi har tidligere orienteret jer om dette, men vi måtte se i øjnene, at det ikke 
var sikkert med en generalforsamling i f. eks. august. Der kunne komme en 
genopblussen med flere smittede. Der kunne fortsat være møderestriktioner. Og 
mange andre foreninger måtte - lige som vi i Sandbo - udskyde møderne i deres 
kompetente forsamlinger, så I medlemmer kunne blive indkaldt til andre vigtige 
møder. Derfor valgte vi den 3. oktober. 

Vi overvejede flere modeller og set i lyset af, at en del medlemmer af 
Ejerlauget Sandbo aldersmæssigt er i større risiko end mennesker under 50 år, 
valgte vi den sene model, nemlig lørdag den 3. oktober kl. 10. 

Ved vores tidligere orientering bad vi medlemmer, som måtte være i tvivl om det 
holdbare i at udsætte generalforsamlingen, om at orientere bestyrelsen. Det kan 
oplyses, at ingen har reageret. 

Bestyrelsen er indstillet på at fungere videre som en slags 
"forretningsministerium" til den ordinære generalforsamling og foretager sig 
selvfølgelig ikke noget, der ligger udover tidligere beslutninger på vores 
generalforsamlinger. 

Vi håber derfor på fuld forståelse for, at vi har handlet, som vi har gjort. Og 
igen beder vi medlemmer, der ikke er enige i beslutningen om at oplyse 
bestyrelsen om dette. 

Med venlig hilsen og på gensyn lørdag den 3. oktober kl. 10 i "Laden" på 
Tinggården. 

Bestyrelsen for Ejerlauget Sandbo 
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