
 

Referat af ordinær generalforsamling 
210622 

 

1. Valg af dirigent. 

Martin Lindgaard blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet og fik godkendt dagsordenen med et par enkelte rettelser 

2. Formandens beretning 

Grundig gennemgang af hvad der var sket siden sidst 

Beretningen blev enstemmig godkendt 

3. Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren 

Lindy spurgte ind til om man i bestyrelsen havde indsendt ansøgning til 

coronapuljen 

Det havde slet ikke været på tale 

Svend Erik spurgte om man havde søgt tilskud til varme og el. 

Der blev svaret at det var en besværlig affære og tiden var ikke til det – det 

kræver at der er nogen der tager opgaven. 

Regnskabet blev enstemmig godkendt 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen forslag til pris svarer til det det koster andre steder 

Edith sagde at man var nødt til at kunne råde over fælleshuset fra aftenen før – 

det blev accepteret af bestyrelsen 

Nogle mente at lejen skulle være lavere, så folk ville leje det 

En lang diskussion omkring rengøring før udlejning – mange delte meninger. 

En del mente, at det måtte være nok, at Edith så efter om der var rent når 

huset skulle lejes ud. 

Det hele mundede ud i, at bestyrelsen for en sikkerheds skyld også fremsatte et 

alternativt forslag om 1500 kr. i tilfælde af, at det oprindelige forslag ville blive 

forkastet. 

Afstemning om de 1875 kr. resulterede i 

21 ja 

18 nej 

2 blanke 

Leje af fiskerhuse – godkendt 
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Pris på bådplads – uændret – godkendt 

Brug af slæbested – godkendt 

Administrationsgrundlag - godkendt 

5. Godkendelse af budget, samt forslag til kontingent 

Det kan konstateres at budgettet viser et fortsat underskud for fælleshuset. 

Slæbestedet og jollebro viser et stort set tilsvarende overskud 

Kontingent uændret. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Valg af kasserer: Hans Bech blev foreslået og valgt uden modkandidat 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leo og Gitte blev valgt uden 

modkandidater 

Valg af suppleant: Niels Pilgaard blev valgt uden modkandidat 

7. Valg af revisorer og suppleanter. 

Susanne Møller valgt som revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 

Bestyrelsesformanden fremlagde tanker omkring parkeringspladsen udenfor 

fælleshuset 

Det medførte en længere diskussion, med forskellige forslag – dog uden 

konklusion 

Svend Erik efterlyste møder angående stejleplads, samt manglende handling 

desangående 

Preben svarede, at det havde været svært at komme igennem til kommunen, 

så derfor havde det ligget stille, men planerne var klar 

Der udspandt sig en længere diskussion mellem Svend Erik og Brammer/Hans – 

dirigenten bad om at vi bevarede den gode tone 

Svend Erik var utilfreds med hele processen og trak sig fra alt hvad der havde 

med jollebro og stejleplads at gøre. 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

Formanden overrakte Gerda en gave for veludført arbejde. 

 

Joan Lindgaard 


