Referat fra generalforsamlingen fredag den 5. august 2016 på Rørvig Sognegård.
Tilstede fra bestyrelsen var: Henrik Larsen, Bo Bræstrup, Hans Normann, Hanne Winther, Marianne Ek,
Adam Hey, Bjarne Bach, Svend Kirkegaard-Sørensen, Søren Ussing, Troels Brandt, Tommy Reenberg og
suppleant Lasse Braae.
Afbud fra: Flemming Hansen og Søs Graae.
I alt ca. 75 personer deltog i mødet. Formand Henrik Larsen bød velkommen og orienterede om aftenens
program.
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Otto Graham som enstemmigt blev valgt. Dirigenten konstaterede,
at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne. Ingen indsigelse.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. Næstformand Bo Bræstrup aflagde beretningen som er
vedhæftet separat. Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Hans Normann gennemgik regnskabet. RVBL har
modtaget kr. 59.257,75 fra Rørvig Landligger Forening, som er opløst. RVBL har hjulpet initiativgruppen
omkring Lodsoldermandsgården med kr. 11.250,-. Maksimum kr. 25.000,- kan bevilges. Da Sparekassen
Sjælland gik over til at være et A/S, fik vi aktier i stedet for garantbevis. Her har der været et tab på kr.
5.550,-. Der blev spurgt om vi ville afhænde aktierne. Det vil/kan vi ikke, da vi så mister rentetilskrivningen
på indestående beløb. Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent. Hans Normann gennemgik budgettet
for det kommende år. Der blev spurgt om medlemstallet er faldet. RVBL har ”ryddet” op i gruppen af
passive medlemmer, hvilket har givet en midlertidig tilbagegang. Man ønskede oplyst om der var tiltag for at
få flere medlemmer. Desværre ikke nok, da vi er en frivillig bestyrelse. Alle er velkomne til at skaffe nye
medlemmer. Svend påpegede at vi har fået nye medlemmer ved vores åbent hus i Lodsen om lørdagen.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves til kr. 150,- årligt. Simon Christiansen foreslog kr. 200,-. Lasse
Braae gav udtryk for at et forslag om kontingentforhøjelse burde oplyses inden generalforsamlingen.
Budgettet for næste år med et kontingent på kr. 150,- årligt blev godkendt.
5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen ønskede at give kr. 100.000,- til køb af Lodsoldermandsgården. Dette kan gøres uden accept fra
medlemmerne. Men man ønskede en accept og fik det. Man ønsker at sælge grunden Ved Dybesø 18, 4581
Rørvig til den lokale grundejerforening som står for at ændre kystsikringen. Lasse Braae spurgte om prisen.
Den vil være kr. 1,-. Til gengæld vil der være tinglyst offentlig adgang.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Henrik Larsen, Hanne Winther, Søs Graae, Svend
Kirkegaard-Sørensen og Søren Ussing var alle villige til genvalg. Troels Brandt ønskede ikke genvalg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg næste år. Suppleant Lasse Braae blev genvalgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Majken Nevermann og Steen Dirch Poulsen blev genvalgt.
Suppleant Ove de Klauman blev genvalgt.
8. Eventuelt. Lasse Braae opfordrede til at man tilmeldte sig arbejdsgrupperne. Otto Graham orienterede om
flytning af sejlernes grill hus på havnen. Herefter nedlagde Otto Graham hvervet som dirigent. Bo Bræstrup
holdt en takketale for Troels Brandt som fik stående applaus for sin indsats gennem årene.
Troels Brandt afsluttede aftenen med et spændende foredrag om vores områdes tilblivelse.
Referat Hans Normann 8. august 2016.
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