Referat fra generalforsamling fredag den 26. juli 2019 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, Tommy Reenberg og suppleant Lasse
Braae.
Afbud fra: Flemming Hansen.
Der var 75 personer tilstede inkl. bestyrelsen.
De fremmødte medlemmer blev registreret og fik en stemmeseddel. I alt 66 stemmesedler.
1. Valg af dirigent. Formand Henrik Larsen bød velkommen og foreslog advokat Per H. Jensen som
dirigent. Der var ikke andre kandidater, og Per blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne. Ingen
indsigelser. Af hensyn til forudset afstemning vedrørende generalforsamlingens pkt. 5 ønskede dirigenten at
kunne gennemføre skriftlig afstemning. Dirigenten godkendte 6 stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. Næstformand Bo Bræstrup aflagde beretning ved hjælp af
power point. Beretningen blev godkendt. Lægges separat på vores hjemmeside. Simon Christiansen mente
det burde være formanden, Henrik, som fremlagde beretningen. Bo svarede at bestyrelsen er et team med
forskellige kompetencer, som deler opgaverne efter hvad vi hver især er gode til. Simon Christiansen var
tilfreds med dette svar.
Efter beretningen var mange glade for ”naturstrategi”, idet mange sommerhushaver snart minder om
parcelhus haver. Nogen mente også der var for mange loppeudsalg.
Simon Christiansen stillede spørgsmålstegn ved beslutningsproceduren i bestyrelsen omkring salget af
Dybesøtangen for 1 krone. Dirigenten henviste spørgsmålet til under eventuelt.
Simon Christiansen mente at det var forkert, at der kun var én virkelig møllebygger i Danmark. Han kunne
opregne i hvert fald 10 møllebyggere. Bo svarede at hensynet til at opnå fondsstøtte talte for at anvende en
møllebygger, som er anerkendt blandt fondene og i Slots- og Kulturstyrelsen.
Anne Bornøe og Simon Christiansen udtrykte kritik af forskellige fejl og mangler i oplysningerne på
foreningens hjemmeside. Hanne Winther oplyste at medlemmer skulle betænke at det var frivilligt arbejde,
og opfordrede Simon Christiansen og andre medlemmer til at tage kontakt til hende med henblik på at få
disse fejl rettet, så vi ikke skal bruge tid på generalforsamlingen.
Simon Christiansen mente at oplysningen om at generalforsamlingen sidste år vedtog vores vedtægtsforslag
enstemmigt var forkert. Han anførte at både han og Tom Keller Bruun stemte imod (dette er dog ikke
registreret jvf. sidste års referat).
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Kasserer Hans Normann gennemgik regnskabet.
Desværre udviste regnskabet et underskud på kr. 13.233,04. Ole Wiborg oplyste at han havde forespurgt
Sparekassen Sjælland og stillede spørgsmål ved sikkerheden i foreningens indskud. Hans Normann oplyste
at foreningen var omfattet af den generelle indskydergaranti på 100.000 Euro, godt 750.000 kr. Regnskabet
blev godkendt. Regnskabet ligger på vores hjemmeside.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent. Hans Normann gennemgik budgettet
for 2020. Før debatten om vedtægtsændringer var det antaget, at 2020 skulle følge kalenderåret. Det blev
senere på mødet ændret fra 1. april 2020 til 31. marts 2021. Det ændrer dog ikke på tallene.
Kontingentet vil fortsat være kr. 200,- pr år. Der var lidt misforståelse med hensyn til kontingentet. Hver
person der har betalt kr. 200,- har en stemme. Nogle familier har valgt at påføre begge deres navne og kun
betalt kr. 200,-, det giver én stemme. Andre familier har valgt hver deres kontingentbetaling. Det giver én
stemme til hver.
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5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Der var kommet et ændringsforslag af RVBL´s vedtægter fra bestyrelsen. Dette forslag har været bragt i det
sidste medlemsblad.
4 medlemmer, Ole Wiborg, Einar Olsen, Simon Christiansen og Tom Keller Bruun havde indsendt deres
forslag til et ændringsforslag. Dette ligger på RVBL´s hjemmeside. Før mødet stod omtalte forslagsstillere
ved indgangen til Sognegården og uddelte trykte eksemplarer.
Birgitte og Jon Sundbo, Dybesøvej 60 havde stillet bestyrelsen forslag om at Rørvig By og Land gør
grundejere og Odsherred kommune opmærksomme på problemet Japansk Pileurt som invasiv art og hvordan
den ser ud. Grundejere og kommunen opfordres til ikke at plante Japansk Pileurt og forsøge at udrydde den
hvor den allerede eksisterer. De havde yderligere stillet forslag om at indføre fartbegrænsning på veje som
Dybesøvej og Kirkestien udenfor byzone. Grundet den lange debat om vedtægter blev disse forslag først
behandlet under eventuelt.
Tom Bruun ønskede at fremlægge hans m.fl. forslag først. Accept fra dirigenten. Forslaget blev ikke
gennemgået i detaljer grundet tidsnød. Til gengæld læste Tom nogle head lines op.
Svend Kirkegaard-Sørensen fremlagde RVBL´s ændringsforslag. Der var modstand mod § 15 som
omhandler oprettelse af en fond. Efter en længere debat trak bestyrelsen § 15 ud af RVBL´s forslag.
Tom Bruun foreslog begge forslag blev trukket tilbage. Følgende ønskede man ført til protokol:
”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af forslagsstillerne og et
antal bestyrelsesmedlemmer, som i fællesskab udarbejder forslag til reviderede og moderniserede vedtægter
til behandling og vedtagelse på næste ordinære generalforsamling”.
Man var indstillet på at ændre regnskabsåret fra 1.januar til 31. december.
Anne Bornøe foreslog at hele bestyrelsen trak sig.
RVBL´s bestyrelse fik en timeout. Her besluttede man at holde fast på eget forslag til vedtægter dog med §
15 udtaget.
Dirigenten forlangte skriftlig afstemning. Herefter blev der stemt.
Resultatet blev som følger:

RVBL´s forslag 36
Nyt forslag
24
Blank/ugyldig 6

Ifølge vedtægterne skal 2/3 af de udleverede stemmesedler, 44 i dette tilfælde, stemme for. Derfor faldt
begge forslag og de gamle vedtægter fortsætter uændret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bo Bræstrup
Hans Normann
Flemming Hansen
Marianne Ek
Adam Hey
Tommy Reenberg
Otto Graham
Alle var villige til genvalg og blev genvalgt.
Dirigenten spurgte, om der var andre der ønskede at opstille.
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3 personer ønskede at opstille til bestyrelsen:
Mette Qvist
Anders Holst
Einar Olsen
De fortalte kort om dem selv. De blev alle valgt.
Suppleant Lasse Braae var på valg og blev genvalgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Majken Nevermann og Sune Asrild samt suppleant Ove de
Klauman var på valg. De blev alle genvalgt.
8. Eventuelt.
Bo besvarede (i formandens fravær) forslagene fra Birgitte og Jon Sundbo omtalt ovenfor. Vi vil få en
ekspert til at skrive i vores næste blad om japansk pileurt.
Svend vil undersøge hvad der findes af muligheder for hastigheds begrænsning på vejene og vil rejse
spørgsmålet på mødet mellem landliggere og kommune.
Marianne opfordrede flere kvinder til at indtræde i bestyrelsen.
Tom Bruun glæder sig til at blive inviteret til et møde med modernisering af RVBL´s vedtægter.
Herefter foreslog han at man skulle ændre regnskabsåret. Til dette svarede dirigenten at det var under
eventuelt og ikke lovligt at vedtage uagtet de fleste i salen var for ændringen.
Ved den efterfølgende afstemning, ved håndsoprækning, var flere imod, men et flertal tilkendegav, at de var
for at ændre § 9 i vedtægterne. Dirigenten anbefalede at forslaget ikke blev godkendt. Herefter blev forslaget
ikke gennemført.
Bo takkede dirigenten for jobbet og beklagede at grundet det sene tidspunkt måtte man i enighed med Nan
Dahlkild aflyse foredraget og i stedet genoptage det næste år.
Referat ved Hans Normann/Forretningsudvalget 14. august 2019.

_______________________
Per Jensen, dirigent

___________________________
Hans Normann, referent
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