Bjarne Skjoldager
66 år
Grundejer siden 1976
Pr. 1. december 2020 pensionist efter 47 år i den finansielle sektor
Tidligere bestyrelsesmedlem i afdeling 2,
Skadevænget og Ørnevænget

At drive en grundejerforening og et vandværk er en stor, men også en overkommelig opgave.
Jeg opstiller igen, fordi jeg gerne vil være med til:
-

at udvise gensidig respekt, troværdighed og anstændighed i vores omgang, kommunikation og
dialog med grundejere, 3. mand og internt i bestyrelsen.
at sikre, at foreningen selv ejer de elektroniske kommunikationsplatforme, der benyttes.
at sikre alle grundejeres ret til at komme til orde på foreningens officielle medier.
at sikre gennemsigtighed og demokratiske processer.
at være positiv, åben og lyttende for medlemmernes forslag og ideer.
at sikre, at vi har de bedste og billigste leverandører og samarbejdspartnere.
at bevare den gode vedligeholdelse og bidrage med nye tiltag til glæde for naturen og miljøet.
at sørge for at foreningens vedtægter bliver gennemgået med henblik på at få foretaget
rettelser, hvor det er relevant.
at bidrage til bedst mulig forvaltning af vores økonomi.
at medvirke til bedre og mere tidssvarende badeforhold på og ved stranden.
at skabe spændende fritidsaktiviteter eller events til glæde for grundejere og deres familier.

Åbenhed, gennemsigtighed og dialog
Disse 3 værdier er grundlæggende forudsætninger for tillid til enhver forenings bestyrelse.
Der er brug for fornyelse og udskiftning i vores nuværende bestyrelse i Vellerup Sommerby, hvilket
efterhånden står klart for et stigende antal grundejere.
En holdningsændring kan ingen gennemføre alene, men sammen med kandidaterne Jakob Kold for afd. 4
og Jan Hvidkær for afd. 6 samt mange flere, har jeg et oprigtigt ønske om at få genskabt en fredelig
sameksistens for grunderejerne i Vellerup Sommerby.
Jeg stemmer nej til:
•
•
•

udelukkelse af medlemmer fra foreningens tilknyttede kommunikationsplatforme
hemmeligholdelse af leverandører og samarbejdspartnere
anmeldelser og stævninger mod foreningens egne medlemmer uden generalforsamlingens godkendelse

Vi trænger til en grundejerforening, hvor vi taler sammen - og ad dialogens vej opnår gensidig respekt og forståelse.
Det vil jeg gerne medvirke til at fremme. Jeg håber, du vil give mig din stemme, og dermed give mig mulighed for at
gøre en positiv forskel i bestyrelsen.
Venlig hilsen
Bjarne Skjoldager
Skadevænget 5
bj.skjoldager@gmail.com
Tlf. 22 72 67 32

