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Velkomst ved formanden. Tak til arrangementsudvalget for en fremragende forplejning. 

 

1. Dirigent: Valgt blev Lindy Gandrup. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for 
lovligt indkaldt. Stemmetællere: Valgt blev Leo Bertelsen og Tage Christensen. 

 

2. Formandens beretning. 

Sct. Hans aften. Et samarbejde mellem De Fem Foreninger. Borgerforeningen sørger 
for musik og båltaler. Vejret var noget vådt. Fremmødet – flot, som det plejer. Båltale 
ved Lone Maria Louise Sønderby Andersen, præst i Taarup og Kvols sogne. Aftenen 
rundedes af med kaffe og brød i Fælleshuset. Dette års båltaler er endnu ikke fundet. 

Kræmmermarked. Markedet bød på store udfordringer. Vores beredskab ved 
uforudsete problemer var ikke tilstrækkeligt. Bestyrelsens konklusion var, at 
Borgerforeningen ikke magtede opgaven alene. Bestyrelsen undersøgte om andre 
foreninger ville / kunne arrangere markedet fremover. Et borgermøde afholdtes og nyt 
et kræmmermarkedsudvalg er oprettet omfattende flere foreninger og virksomheder. 

Vi forsøger at holde liv i kræmmermarkedet. Såvel arbejdsindsats og overskud skal 
fordeles mellem de involverede foreninger. Markedet skal have samme omfang som 
tidligere. 

Sommerfest. Lørdag den 27. august. Fuldt hus. Maden leveredes af Anni fra 
Havnecafeen. 

Samarbejdsudvalget. Lystbådehavnen og Sejlklubben havde begge jubilæum og 
takkede for opmærksomheden. VOFF arbejder på etablering af jollebro og slæbested 
mellem Grundejerforeningens jollebro og Lystbådehavnens jordvold. Toiletbygningen 
på Nørreodden er lukket. Grundejerforeningen kontakter Skive Kommune angående 
sugning af kloakker i Virksund. 

Delområde 5-III. Navnet ”Fælleshuset” er nu fastlagt. Et skilt er på vej. El kapaciteten er 
forøget. Prisen blev meget højere end beregnet. Tak til arrangementsudvalget for 
nogle hyggelige aftener. 

Delområde 5-IV. Der er endelig etableret en klareplads. Der er installeret lys på 
færgebro og ved jollebro. Pris knap 30.000. Der er stadig problemer og installatøren 
kontaktes igen. En bom med kortlæser til slæbestedet er under planlægning. 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent. 

Årets underskud 80.679,21 kr. Kassebeholdning 56.677,97 kr. Kontingentet fastholdes.                                 
Regnskabet godkendt. 

 

4. Valg af bestyrelse og suppleanter: Som kasserer genvalgtes Preben Møller. Som 
formand valgtes Gitte Kragh da bestyrelsens kandidat, Kjeld Møller Pedersen trak sig. 

 Suppleanter: Valgt blev Birgitte Jørgensen og René Bertelsen. 

 

5. Revisorer: Valgt blev Peter Riis. 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer. Gitte Kragh begrundede forslaget. Bestyrelsen støttede 
forslaget. Else og Niels Svendsen argumenterede mod forslaget. Der var fremmødt 35 
stemmeberettigede. For forslaget stemte 24. Imod forslaget stemte 10. 1 stemte 
blankt. 

Leo Bertelsens forslag bortfaldt. 

Godkendelse af administrationsgrundlag og takstblad frafaldes. Bestyrelsen arbejder 
videre med disse. 
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7. Eventuelt. 

Arrangementsudvalget: Ingrid, Birthe, Lene, Mona. Gitte. Nyt medlem er Anette 
Nedergaard. 

Flagudvalg: Leo, Maja, Vini og Gitte. 

Fælleshusudvalg: Gerd, Eva, Harly, Lisbeth, Gitte. Knud vil gerne føre tilsyn med huset 
når han holder med at arbejde. 

Åben Havn – søndag den 12. august. Vi laver flagallé. 

Sommerfest – lørdag den 25. august. 

Arbejdsdag – lørdag den 21. april. Bestyrelsen finder en koordinator. 

Der laves et par foreningsmapper med trykt dokumentation man kan låne i 
Fælleshuset. Bestyrelsen laver en aftale om renovation i Fælleshuset. Bestyrelsen 
undersøger om den gamle toiletbygning på Odden kan overtages. En hjertestarter 
overvejes. 


