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Dagsorden: 

1. Generalforsamlingsforslaget, klar udmelding fra alle. 

2. Ekstraordinær generalforsamling 

- Bestyrelsens forslag til dirigent. 

- Forplejning. 

- Dato for ekstraordinær generalforsamling 

- Dagsorden 

 

3. Orientering vedrørende sponsortavle.  

4. Eventuelt. 

 

Ad Pkt.1 

Diskuteret på mødet. Bestyrelsen med undtagelse af formanden ønsker vi fastholder 

beslutningen på generalforsamlingen i 2018. Begrundelsen for dette er at man frygter, at 

ikke alle fremtidige bestyrelser vil have interesse i og dermed støtte, vedligehold, udvikling 

og ny investeringer i jollebro, slæbested, gammel færgebro, stejlehus/stejleplads samt 

reklametavle. 

Preben Møller fastholder, at man er i gang med at lave en forening i foreningen og det vil 

være vanskeligt, at holde tingene adskilt – man er i gang med at lave 2 regnskaber i 

foreningen. Mener ligeledes, at foreningens regnskabsprogram til fulde opfylder kravet til 

dokumentation af foreningens økonomi.  

 

Ad pkt. 2 

Bestyrelsen gennemgik indledningsvis det fremsendte forslag til afholdelse af ekstraordinær 

generalforsamling. Enighed om, at forslaget er indgivet i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter.  

 

Dirigent: 

Bestyrelsen enige om, at foreslå Flemming Graversen som dirigent til generalforsamlingen. 

Preben spørger Flemming. Såfremt Flemming ikke ønsker eller ikke kan, vælges dirigenten på 

generalforsamlingen. 

 

Forplejning: 

Enighed om, at der serveres en øl eller vand til generalforsamlingen. Gitte sørger for det 

praktiske.  
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Dato for ekstraordinær generalforsamling:  

Datoen fastsættes til mandag den 31. januar 2022 kl. 1900 i Fælleshuset.  

Det skal fremgå af indkaldelsen, at Covid19 kan medføre at generalforsamlingen ikke kan 

afholdes.  

 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling: 

Dagsorden udarbejdes i henhold til de punkter der er angivet i anmodningen om afholdelse 

af ekstraordinær generalforsamling.  

Den samlede bestyrelsen er enig om, at dagsordenen suppleres med et punkt med valg til 

bestyrelsen fordi det allerede er kendt, at bestyrelsen med undtagelse af Gitte Steinicke og 

Niels Pilgård ikke fortsætter eller ønsker genvalg.  

Valg til bestyrelsen kan opstilles således: 

- Formand Preben Møller genopstiller ikke. 

- Næstformand Leo Bertelsen genopstiller ikke.  

- Sekretær Svend Erik Lægaard, udtræder af bestyrelsen efter mødet og genopstiller 

ikke på generalforsamlingen.  

- (kasserer) Hans Bech Pedersen udtrådt af bestyrelsen.  

- Kasserer (valgt udenfor bestyrelsen) Gerda Pedersen genopstiller ikke.  

- Bestyrelsesmedlem Gitte Steinicke, ikke på valg.  

- Bestyrelsesmedlem Niels Pilgård, indtrådt efter Hans Bech, og er ikke på valg.  

- Suppleant, Lars Brammer Pedersen, udtrådt, ny skal vælges.  

- Suppleant, ny suppleant vælges i stedet for Niels Pilgård. 

- Revisor Susanne Møller genopstiller ikke.  

- Revisor Kjeld Møller Pedersen, ikke på valg.  

- Revisorsuppleant Inge Marie Christensen. 

 

Punktet valg til bestyrelse indsættes før indkomne forslag.  

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest den 

24. januar 2022 enten på foreningens mail, virksund.borgerforening@gmail.com  eller i 

formandens postkasse, Stophøjvej 3, Virksund.  

Formanden afgiver den i indkaldelsen ønskede redegørelse på generalforsamlingen. 

Med hensyn til forslaget til ændring af takstblad vedrørende leje af fælleshuset, gøres 

forslagsstilleren opmærksom på at anføre om den ønskede pris er 1200.- kr. med moms eller 

uden moms. Endvidere ønskes oplyst om den foreslåede lejepris er med/uden strøm. 
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Referat af bestyrelsesmøde 
220104 

 

Bestyrelsen foreslår, at den ønskede ide-/debatdag afholdes 14 dage efter den 

ekstraordinære generalforsamling. Dette vil give den nye bestyrelse mulighed for 

planlægning.  

 

Ad pkt. 3  

Punktet videregives til ny bestyrelse.  

 

Ad pkt. 4 

Gitte Steinicke havde forinden mødet fremsendt indhentet tilbud på indkøb af nye 

hvidevarer til fælleshuset.  

Der var enighed om, at denne investering videregives til den nye bestyrelse.  

Preben Møller, ref.  


