
 

Referat fra generalforsamlingen den 15. august 2014 på Rørvig Centret.  

Der var ca. 95 deltagere inkl. bestyrelsen. Troels og Bjørn havde meldt afbud. 

1. Valg af dirigent. Henrik, formand, bød velkommen og fortalte at vi havde henlagt 

generalforsamlingen til Rørvig Centret fra Sognegården fordi man søger en ny bestyrer dertil. 

Majken Nevermann blev forslået som dirigent og blev enstemmigt valgt. Majken konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt varslet i bladet og på vores hjemmeside. En person mente, at man 

burde indkalde pr mail. Dette blev tilbagevist af Henrik, som fortalte at vi ikke har alle mail adresser 

samt mange glemmer at informere om ny adresse. 

2. Aflæggelse af beretning. Henrik præsenterede bestyrelsen. Herefter berettede Henrik om det 

forgangne år. Teksten til denne beretning findes efter referatet. Interesserede spurgte om hvad der 

skal ske i havnen. Efter det gamle færgeleje er fjernet, kommer der ikke til at ske mere før end 2015, 

eftersom de penge der skulle bruges til forbedring af tilkørsel, desværre er brugt til udbedring af 

havnen efter stormen. Der blev spurgt om en eventuel lempelse af byggelinje mod kysten. Bo 

svarede, at det ikke kommer til at berøre Rørvig. En deltager kunne ønske en bænk opsat på 

Korshage. Da Korshage er fredet, må der ikke opsættes bænke her. Der blev spurgt om bestyrelsen 

vidste noget om hvad der skal ske med Højskolen. Ingen kender de nøjagtige planer. Dog ønsker den 

nye ejer ikke at hæve byggeprocenten på grunden. Beretningen blev herefter godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab. Regnskabet har ligget på RVBL’s hjemmeside. For dem der ikke havde 

set det, blev der delt kopier ud. Vores kasserer Bjarne gennemgik regnskabet. Desværre var der en 

del restancer. En del medlemmer mangler at betale kontingent. Andre var desværre afgået ved døden. 

Otto spurgte om der var tilbagegang i medlemstallet. Hvilken blev bekræftet. Simon ønskede et 

specifikt regnskab for udgifter vedrørende medlemsbladet. Der blev spurgt om der havde været 

ekstraordinære udgifter i det nye regnskabsår indtil nu. Bjarne fortalte, at det havde der ikke været. 

Regnskabet blev herefter godkendt.  

4. Forelæggelse af budget. Budgettet blev godkendt uden anmærkninger. Kontingentet blev fortsat 

vedtaget til at være kr. 100,- pr år. Dog vil der blive pålagt kr. 20,- for rykkergebyr. 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ingen. 

6. Valg af bestyrelse. Henrik Larsen, Hanne Winther, Svend Kirkegaard-Sørensen, Søren Ussing samt 

Troels Brandt var alle villige til genvalg. Og det blev de. Bjørn udtræder. Men fortsætter i 

møllelauget. Bjarne udtræder af bestyrelsen efter mange år som kasserer. Søs Graae blev valgt ind 

som nyt medlem af bestyrelsen. Ingen yderligere medlemmer ønskede at komme med i bestyrelsen. 

Lasse var på valg som suppleant og blev genvalgt. Der var ingen som ønskede at indtræde på den 

ledige plads som suppleant. 

7. Valg af revisor. Majken Nevermann og Steen Dirch Poulsen blev valgt. Søren Mosbæk blev 

genvalgt som suppleant.  

8. Eventuelt. Marianne ønskede færre bilen i havnen og opfordrede alle til at cykle eller gå til havnen. 

Nogen forslog at bruge markedspladsen til parkering. Der blev nævnt, at det ikke er muligt grundet et 

gammelt servitut. Nogen mente at kommunen prioriterede bilerne mest. Andre mente det var kun i 6 

uger der var parkerings problemer. Simon mente, at der skal være mulighed for at køre til havnen i 

bil for bl.a. at komme til bådene. Stor applaus 

 



 

 

 

 

  

Majken takkede for god ro og orden og nedlagde herefter hvervet som dirigent.  

        

Henrik takkede Majken for hendes indsats og informerede om, at der nu var pause med kaffe, 

småkager, øl og sodavand i foyeren på RVBL’s regning. 

 

Efter pausen fortalte Einar Olsen om sin tid i Rørvig.    

       

 

 

 

Referat ved Hans den 20. august 2014  

Referat godkendt af dirigent Majken Nevermann  

 

 

 

 

  


