
 
 

Forretningsudvalgsmøde den 7. april 2021 
 

Til stede: Anders Holst, Lene Hjorth (virtuelt), Hans Normann og Søren 
Riiskjær (ref.)  
 

 
 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser 
3. Status for vedtægtsændringer 

4. Planlægning af generalforsamling 
5. Næste udgave af foreningens blad 
6. Økonomisk status 

7. Udvalgene 
8. Planlægning af næste møde i bestyrelsen 

9. Eventuelt 
 
ad 1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat og dagsorden godkendt. 
 
ad 2. Meddelelser 

Aktivitetsudvalget har fremstillet en folder om kunstnere i Rørvig. Den 
distribueres som indstik i næste udgave af bladet. 

 
Arbejdet med persondata og GDPR afventer et nyt udspil fra regeringen. 
 
ad 3. Status for vedtægtsændringer 

Anders har sammenfattet kommentarer og spørgsmål til vedtægtsgrup-

pen i et notat, som er fremsendt til gruppen. Arbejdsgruppen har herefter 
lejlighed til at behandle notatet, inden forslaget behandles på det kom-
mende bestyrelsesmøde.  

 
ad 4. Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamlingen skal afholdes i henhold til de eksisterende vedtæg-
ter. Forretningsudvalget foreslår at generalforsamlingen afholdes den 8. 
august 2021.  

 
Et forslag om ændring af vedtægter skal indeholde en bestemmelse om 

ikrafttræden. 
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De respektive udvalgsformænd afgiver beretning om udvalgenes ar-

bejde.  
 
ad 5. Næste udgave af foreningens blad 

Forretningsudvalget gennemgik forslaget til indhold.  
 

Foreløbige emner til leder: Kommuneplan, kommunalvalg, stormflodssik-
ring m.v. 

 
Lene skriver en artikel om affaldssortering i sommerhusene. 
 

Bladet kan udgives, når der foreligger et endeligt udkast til vedtægtsæn-
dringer. Forslaget skal trykkes i bladet.  

 
ad 6. Økonomisk status 

Hans fremlagde økonomisk status. 

 
Hans og Søren har afholdt møde med sparekassen om kassekredit i for-

bindelse med istandsættelse af møllen. Alt tyder på, at en fornuftig aftale 
kan opnås. 
 
ad 7. Udvalgene 

Udskudt. 

 
ad 8. Planlægning af næste møde i bestyrelsen 

Under forudsætning af, at forsamlingsloftet hæves afholdes næste be-

styrelsesmøde den 23. maj 2021 kl. 9.30. 
 
ad 9. Eventuelt 

Hans meddelte, at han ønsker at fratræde som kasserer ved den kom-
mende generalforsamling og ikke genopstiller til bestyrelsen. 

 
Der skal udpeges en statsaut. revisor til gennemgang af regnskaberne i 

forbindelse med istandsættelsen af møllen. 
 
 


