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

1. Valg af dirigent. 

Valgt blev Flemming Graversen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt 

indkaldt. 

 

2. Formandens beretning.                                                                                                                                          

Formanden berettede om hvad der var sket i løbet af 2014, og hvilke planer der er 

under opsejling. 

Arbejdslørdag og strandrensning var en succes 

Skt. Hans aften holdes i 2014 som vanligt. Båltaler bliver Sven Primdal, forstander på 

Skals Efterskole. 

Kræmmermarkedet blev omtalt og der arbejdes videre på at gøre det bedre. 

Parkeringen blev, som noget nyt, varetaget af Borgerforeningen alene. Mange hjalp til 

med at lave en god ekstra indtjening. Kræmmermarkedet giver stadig et pænt 

overskud der muliggør forbedringer i området. 

Af øvrige arrangementer nævntes: sensommerfesten, kombineret med en udflugt; 

hjælperfesten med ca. 60 deltagere og en dameaften med smykkeværksted. 

Åben Havn afvikles fremover kun hvert andet år. Der kommer dog ingen kulturbåd. 

Borgerforeningen har gjort indsigelse mod Lystbådehavnens udvidelse af mastehuset. 

Vedrørende Fælleshuset: ryge- og grill pavillonen er færdiggjort. Opbevaringsrummet 

er blevet isoleret og moderniseret. Fælleshuset har fået en ny ovn og en ny 

varmepumpe. El installationer er gennemgået og repareret. Vandskaden er repareret. 

Der er installeret gratis, trådløst Internet i Fælleshuset. 

Nye tiltag i forbindelse med Fælleshuset: stolevogn, fast bord i grovkøkken, læsejl til 

pavillon, udvidelse af sangbogen,… 

Der er købt ny hængelås og nøgler til slæbestedet. Dette har givet flere indtægter. 

Jollebro. Der opfordres til at pladser, som ikke anvendes, fremlejes. 

Vi venter på tilladelse fra Naturstyrelsen til opførelse af en trappe ved Campingpladsen 

til Hobrovej. 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Aflæggelse af regnskab med forslag til kontingent. 

Kassereren fremlagde regnskabet der blev godkendt. 

Regnskabet kan ses på hjemmesiden eller i foreningsmappen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Kontingentet fortsætter uændret. 

 

4. Valg til bestyrelsen. 

Gitte Kragh genvalgtes som formand. 

Gerd Woldmo valgtes som nyt bestyrelsesmedlem. 

Birgitte Jørgensen og René Bertelsen genvalgtes som suppleanter. 

 

5. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

Peter Riis og Bente Larsen genvalgtes som revisorer. 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Fra udvalgene. 

En orientering om de eksisterende udvalg og deres arbejde. 

Se datoer for arrangementer på hjemmesiden. 

 

8. Eventuelt. 

Ulla vil gerne sy flere hynder til Fælleshusets stole. 

Der blevet foreslået udflugt til TV-Midtvest. 

Der blev spurgt til status på æ Fywerhuks, venstresvingsbane, mobildækning,… 
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Bestyrelsen undersøger endnu en gang muligheden for, at toilettet ud mod vejen 

bliver offentligt. 

Der blev foreslået en toiletvogn med betaling. 


