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Velkomst ved formanden. Tak til festudvalget for borddækning. 

 

1. Valg af dirigent: Valgt Uffe Hagen Olsen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for 
lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 

Sct. Hans. Afholdt i samarbejde med de 5 foreninger. Fint vejr god opbakning, båltale 
ved Lone Træholt. Båltale i 2011 ved præsten i Tårup – Kvols. 

Kræmmermarked. Godt vejr, god tilslutning ca. 60 kræmmere, der alle var tilfredse – 
udsolgt tombola, overskud ca. 30.000kr. Vi håber på et godt samarbejde med de øvrige 
foreninger. Overskuddet fra tombolaen i 2010 gik til vores videoanlæg. I 2011 har 
bestyrelsen planer om at overskuddet skal gå til udvidelse af vores strømkapacitet, der 
er for lille i kræmmerperioden. 

Sommerfest 2010. God tilslutning i år holdes festen d. 27. august. 

Samarbejdsudvalget. Nu er også Sundstrup borgerforening med. Havnen er færdig 
med udvidelsen. En kajakforening er startet. Fritidsfiskerforeningen meddeler at der 
ikke må udskylles nye kaverner. Vedligeholdelse af vejene på odden blev nævnt – i 
første omgang tager kommunen sig af det. 

De gamle fiskerhuse. Fritidsfiskerne påbegynder byggeriet af fælleshus og 4 fiskerhuse. 
Vores bestyrelse var til møde hos teknik og miljø udvalget i Skive kommune. 
Administrationsgrundlag 2003 og 2008 var indsendt, men aldrig blevet godkendt. 
Derfor blev lejekontrakten annulleret. Vi har nu fået en ny lejeaftale angående 
foreningshus, fiskerhuse, slæbested og jollebro. Denne er nu underskrevet af 
Kommunen og Bestyrelsen. 

Ivan ønsker alligevel ikke at overdrage museet til Virksund borgerforening.              
Ansøgning om etablering af stormflodssikring er blevet afslået. Kystdirektoratet er 
inviteret herud. 

Udvidelse af køkkenet er blevet godt modtaget. Industriopvaskemaskinen fungerede 
ikke, derfor er to nye opvaskemaskiner indkøbt. Toilet laves snarest. 

Slæbestedet  har givet ca. 9000 kr. Disse penge skal dog bruges til vedligeholdelse af 
det. 

Jollebroen : i 2010 var der fuldt optaget. 

Kommentarer til beretningen. Ivan gav en begrundelse for at tilbuddet om overtagelse 
af huset var trukket tilbage. Formanden indrømmede at han måske har været for 
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langsom. Generalforsamlingen tager til efterretning at Ivan Bertelsen ikke ønsker at 
give huset til borgerforeningen. Foreningen blev pålagt at sørge for lys og vand og 
sensorer samt vask ved jollebroen snarest og i 2011.                                                                                                        
Beretningen godkendt. 

 

3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent. 

Årets overskud ca. 44.000 kr. Kassebeholdning 136.000 kr. Kontingentet fastholdes.                                 
Regnskabet godkendt. 

 

4. Valg af bestyrelse og suppleanter: Knud Knudsen, Svend Åge Kragh, Niels Svendsen og 
Lene Kristensen er foreslået. Stemmetællere: Lisbeth og Kjeld. Stemmer: Knud 28, 
Svend 28, Lene 22 og Niels 20. Valgt: Knud, Svend og Lene. 

 Suppleanter: Valgt Leo og Kjeld. 

 

5. Ingen revisorer på valg. 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer. Birgitte begrundede forslaget.                                                                       
Christian Bendix begrundede sin modstand med den historiske sag ang. 
Lystbådehavnen. Han fortalte at skraldemanden har ca. 35 tilmeldt dagrenovation. 
Diskussionen bølgede frem og tilbage. Der blev fremsat ønsker om at begrænse 
antallet af medlemmer til 100.                                                               For forslaget stemte 
9 Imod forslaget stemte 23. 
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7. Evt. 

Udvalg. 

Arrangementsudvalget: Ingrid, Birthe, Lene, Mona. Gitte. 

Flagudvalg: Leo, Maja, Winnie, Svend, Gitte. 

Kræmmermarkedsudvalg: Flemming, Knud, Svend, Lindy, Tage, Lene, Lone, Preben, 
Niels.                                                                                            Fælleshusudvalg: Gerd, Eva, 
Harly, Lisbeth, Gitte. 

Gitte påpegede at et hvert udvalg bør have en tovholder. 

Åben havn lørdag d. 20. august. Jubilæum d. 7. maj. ( Flag). 

Flemming orienterede om hjemmesiden. 

Leo gav tilsagn om at male vinduer og porte og døre. Leo giver besked hvornår øst og 
sydsiden skal males. Alulister på vinduerne. 

Knud snakkede hjertestarter. Der er en på campingpladsen og der tales om en på 
lystbådehavnen. Bestyrelsen tager det op ang. kursus i brug. Hvad og hvordan: snak 
med havnen. 


