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Referat fra generalforsamlingen den 
20. juni 2010. 

20. juni 2010
 

Antal sider: 2 

 
 
 
Formand Karin Iversen bød velkommen til ca. 25 fremmødte.  
 
1. Fuldmagter. 
Der blev fremlagt og godkendt to fuldmagter. 
 
2. Valg af dirigent. 
Claus Børresen, Råbjerg 12, blev enstemmigt valgt. Dirigenten erklærede uden 
modsigelser generalforsamlingen for lovlig, men gjorde opmærksom på at der manglede 
to punkter på dagsordenen. Med henvisning til foreningens vedtægt manglede et punkt 
om fastsættelse af honorar til formand og kasserer, og et punkt om størrelsen på årets 
kontingent. Der var enighed om at indsætte disse som punkterne 8 og 9, hvorefter de 
følgende punkter tilsvarende rykkede to numre. 
 
3. Valg af referent og stemmetællere. 
Som referent blev Jens B. Hansen valgt, og som stemmetællere blev valgt John Niklasson 
og Flemming Anthoni. 
 
4. Formandens beretning. 
Blev forelagt af Karin Iversen og godkendt uden afstemning. Beretningen vedlægges i sin 
fulde udstrækning. 
Der blev i forbindelse med beretningen fremsat en bemærkning fra et medlem, og denne 
refereres her. 
John Niklasson, Fjordbakkevej 5 spurgte til erfaringerne om indbrud i området nu hvor 
vagtmandsordningen var afskaffet. Karin Iversen svarede at vi stadigvæk stort set var uden 
indbrud. 
 
5. Godkendelse af regnskab. 
Lise Beier fremlagde regnskabet, og gjorde opmærksom på et par skrivefejl, ikke i tallene, 
men der er f.eks. skrevet ”Underskud” hvor der skulle have stået ”Overskud”. 
Regnskabet blev godkendt uden afstemning. Regnskabet blev udsendt sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
6. Forslag fra bestyrelsen. 
Ingen forslag. 
 
7. Forslag fra medlemmerne. 
Der var ikke modtaget forslag. 
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8. Fastsættelse af formandens og kassererens honorar. (nyt punkt på dagsorden) 
Fortsætter uændret med 1.500 kr. pr. år. 
 
9. Fastsættelse af kontingent. (nyt punkt på dagsorden) 
Blev fastsat uændret til 600 kr. 
 
10. Valg. 
Følgende blev valgt: 

- Lise Beier, Strandbakkevej 3, blev genvalgt for 2 år 
- Hanne Dorte Palne, Grønhøjvænge 37, blev valgt for 2 år  
- Vibeke Sørensen, Løserup Strandvej 59, blev valgt som suppleant 
- John Niklasson, Fjordbakkevej 5, blev valgt som revisor, og 
- Flemming Anthoni , Råbjerg 16, blev genvalgt for 1 år som revisorsuppleant. 
 

11. Eventuelt 
Under eventuelt blev rejst forskellige emner, og givet meninger herom. 
Strandrensningsudvalget berettede om et meget lavt fremmøde, og Flemming Anthoni 
foreslog at droppe initiativet. Det blev også foreslået at udbrede rensningen til et større område, 
for på den måde at aktivere flere, mens andre mente at hvis alle fjernede hvad man mødte på 
gåture langs stranden ville det meste være væk. Strandrensningen bør måske samle sig om 
fjernelsen af bynkerne. Det blev aftalt at den nye bestyrelse overvejer forslag til hvordan 
målene for en strandrensningsdag kan præciseres. 
John Niklasson bad til at uhæmmet brug af lys – dels stærke lyskilder og dels talrige 
solcellelamper – blev mindsket.  
Klaus Christensen gav udtryk for at den nyligt udlagte asfaltsmuld havde givet et godt resultat, 
blandt andet var støvgenerne væk. 
Det blev sluttelig pointeret at rabatterne ud mod vejene skal holdes nedklippede og frie for store 
sten og andre fremmedlegemer som kan være til fare for cyklister og trafikanter. 
 
Klokken 10.55 kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet, og takke for god ro 
og orden. Formanden Karin Iversen takkede dirigenten for vel udført hverv. 
 
Næstformand Oscar Otto takkede den afgående formand Karin Iversen for et rigtig godt 
samarbejde i perioden. 
 
 
 
 
 
Referent: Jens B. Hansen                      Dirigent: Claus Børresen 
 


