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Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 

Så er det blevet tid til at præsentere bestyrelsen og Per  
 

 
Tove           Bent  Ellen       Jan            Helle  Per 

 
Tove er kasserer i bestyrelsen. Hun har sommerhus på Brombærvej. 

Tove sørger for at holde styr på økonomien, betale regninger, udbetale løn, lave årsregnskab, 
opkræve betaling for annoncer og ajourføre medlemskartotek. 
 

Bent er medlem i bestyrelsen. Han har sommerhus på Syrenvej. 
Bent har medansvar for foreningens hjemmeside og arbejder med forskellige sager efter behov. 

 
Ellen er medlem i bestyrelsen. Hun har sommerhus på Syrenvej. 
Ellen er kontaktperson til festudvalget og arbejder med kommunen om skilte og naturprojekter. 

 
Jan er næstformand i bestyrelsen. Han har sommerhus på Hybenvej. 

Jan er kontaktperson til Per Axelsen og står for opgaver omkring arbejdsdage primært 
vedrørende opsætning og nedtagning af badebro. Jan er også ansvarlig for tegning af annoncer 
til hjemmesiden og foreningens forsikringer.  

 
Helle er formand og sekretær i bestyrelsen. Hun har sommerhus på Klitrosevej. 

Helle er ansvarlig foreningens mail, hjemmeside, udsendelse af nyhedsmails samt kontakt til 
kommune og andre offentlige myndigheder. Helle står også for referater af bestyrelsesmøder, 
dokumenter til generalforsamling og andet skriftligt fra foreningen.  

 
Alle har forskellige opgaver i forbindelse med generalforsamling og i det daglige. Hvilke opgaver 

afhænger af, hvad der kommer af henvendelser og hvad der er brug for at arbejde med.  
 

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen eller bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte 
os – gerne via kontakt@stauningvesterstrand.dk 
 

Per er ikke medlem af bestyrelsen. Per er ansat som alt mulig mand / pedel i foreningen. 
Per vedligeholder vores områder, dvs. beskærer, slår græs, flytter planter, grader vores veje, 

sørger for ekstra grus på vejene og meget mere – ja kort sagt tager sig af alt praktisk – herunder 
også det praktiske i forhold til foreningens projekter som f.eks. naturlegepladsen. 

mailto:kontakt@stauningvesterstrand.dk


Per deltager på første del af bestyrelsesmøderne, hvor vi aftaler, hvad der skal tages hånd om i 

den kommende tid. 
 
Oktober hilsner fra bestyrelsen 


