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Velkomst ved formanden, hvorefter de fremmødte indtog en fremragende kold anretning. 

1. Valg af dirigent: Lindy Gandrup. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning. 

Formanden aflagde en beretning, som kom omkring alle Foreningens aktiviteter. 
Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent. 

Regnskabet blev godkendt og kontingentet forblev uændret. 

4. Valg af næstformand, medlemmer og suppleanter. 

Flemming Graversen blev genvalgt som formand. Søren Nygreen blev valgt til 
bestyrelsen og afløser Gerd Woldmo som kasserer. Keld Møller blev genvalgt som 
suppleant. 

5. Revisorerne Susanne Birch og Peter Riis genvalgtes. 

6. Følgende indkomne forslag var til afstemning: 

Forslaget om oprettelse af et udvalgt til varetagelse af slæbested, jollebro og færgebro 
samt græsarealer blev vedtaget. Forslaget er vedhæftet referatet. 

Forslaget om udskiftning af dobbeltdøre i Fælleshuset og fiskerhuse blev frafaldet. 
Bestyrelsen undersøger årsagen til nedbrydning af dørene og udarbejder et overslag 
over udbedring. Forslaget fremsættes af bestyrelsen på næste generalforsamling. 

7. Eventuelt. 

Foreningens hjemmeside føres ajour. 

Der rettes henvendelse til Kommunen vedrørende huller i Sandkrogen og en bedre 
hastighedsbegrænsning. 

Til næste generalforsamling: 

Bestyrelsen fremsætter nyt forslag til vedtægtsændringer vedrørende frister for 
indkaldelse og indsendelse af forslag samt rækkefølgen for dagsordenen. 

Hvert udvalg bedes melde medlems-status til formanden. 

Det præciseres, hvilke tidspunkter fælleshuset skal forlades lørdage, søndage og 
helligdage efter fester. 
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Bestyrelsen skifter låsecylinder i facadens handicaptoilet, så nøglen til Fælleshuset 
også kan anvendes her. 

Hans Bech overtager græsslåning på gangstierne. 

Formanden tog til efterretning, at forslag til beslutning skal udsendes før 
generalforsamlingen i deres fulde formulering. 

Bestyrelsen vil gerne takke aktivitetsudvalget for den fremragende forplejning. 
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Virksund d. 27. februar 2018 

Forslag til behandling på generalforsamling i Virksund Borgerforening d. 12. marts 2018. 

Det foreslås, at der blandt medlemmerne af Virksund Borgerforening nedsættes en 
styregruppe bestående af 4 personer, som med virkning fra den 12. marts 2018 forestår 
administration af lokalplan nr. 126, delområde 5-IV omfattende Jollebro, Slæbested, 
Færgebro samt pladsen for rensning og renholdelse af garn. 

Styregruppen administrerer opkrævning for brug af Slæbested og udlejning af jollepladser til 
foreningens medlemmer. I forbindelse med dette udarbejdes venteliste med henblik på 
udlejning af pladser til personer udenfor foreningen i tilfælde af ledige jollepladser.  

Styregruppen tillægges fra 12. marts 2018 dispositionsansvar for samtlige indtægter fra 
Slæbestedet og Jollebroen. Midlerne administreres af Styregruppen via selvstændig konto 
oprettet i foreningens pengeinstitut. Pengene kan alene anvendes til vedligeholdelse og 
udvikling af Jollebro, Slæbested, Gl. Færgebro samt pladsen for renholdelse af garn.  

Styregruppen aflægger årligt regnskab udvisende start saldo 01.01.2018  (primo), årets 
indtægter fra Slæbested og Jollebro, dokumentation for forbrugte midler samt saldo 
31.12.2018 (ultimo). 

I forbindelse med opstart indsætter Borgerforeningen 75.000.- kr. på den oprettede konto så 
der straks kan iværksættes ønskelige forbedringer på de anførte områder.  

Ovenstående forslag er udarbejdet på initiativ blandt brugerne af Jollebroen og Slæbested 
m.v.  

Begrundelse for forslaget: 

 I forbindelse med etablering af Færgestedet blev det aftalt med Skive Kommune, at 
indtægter fra Slæbestedet skulle gå til vedligeholdelse af Gl. Færgebro, Slæbested og 
Jollebro.  

Det er hensigten, at Styregruppen starter med prioritering af de mest påtrængende 
vedligeholdelsesopgaver og herunder har stor fokus på sikkerhed for brugerne af området.  

Blandt andet er det ønskeligt, at jollebroen hurtigst muligt forsynes med håndstøtter som 
kan lette brugernes adgang til jollerne.  

Forslaget vil blive mundtligt begrundet på generalforsamlingen. 


