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Generalforsamling 2022 

PROTOKOL 

TILSTEDEVÆRENDE FRA BESTYRELSEN 
Formand Anders Holst, næstformand Lene Hjorth, Anne Bornø, Willy Dahl, Otto  Graham,  Arne Jørgensen, 
Mette Qvist og Einar Olsen. 

DIRIGENT 
Advokat Peter Lambert 

REFERENT 
Anders Kli.iver Rasmussen 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for året siden sidste ordinære generalforsamling aflægges til godkendelse 
3. Foreningens faste udvalg orienterer liver om arbejdet i det forløbne år 
4. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år 
5. Forelæggelse af budget, og oplysning om det aktuelle medlemstal 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Behandling af udsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse 
8. Valg af formand 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
12. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog advokat Peter Lambert. 

Simon Christiansen anførte, at Peter Lambert var inhabil i rollen som dirigent, hvilket blandt andet var 
begrundet i, at Peter Lambert havde udført advokatarbejde for foreningen. Indvendingen blev afvist af 
formanden. 

Peter Lambert blev herefter valgt af forsamlingen til dirigent. Han udpegede Anders Klilver Rasmussen til 
referent. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. De mindre 
afvigelser, der kunne konstateres, betragtede dirigenten ikke som så væsentlige, at det ville berettige til at 
erklære generalforsamlingen for ikke lovligt indkaldt. 

Dirigenten konstaterede ligeledes, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

Simon Christiansen gjorde indsigelse, eftersom han mente, at der var så mange afvigelser i forhold til 
vedtægterne, at det samlede billede måtte føre til en konstatering af, at generalforsamlingen ikke var 
lovligt indkaldt. 

Dirigenten meddelte, at det var dirigentens ret, rolle og ansvar at vurdere lovligheden af 
generalforsamlingen, hvilket var gjort. Simon Christiansens indvendinger ændrede ikke ved vurderingen. 
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Ad 2. Formandens beretning 
Formand Anders Holst afgav formandens beretning. 

I beretningen fokuserede formanden på det ansvar, der påhviler RVBL for at bevare og formidle 
kulturhistorie og naturen i og omkring Rørvig. Dette må dog ikke ske uden vurdering af klimaforhold og 
varetagelse af miljø. Bevaringsbeslutninger skal fremover altid skele til klima og miljø. 

Han fremhævede det store arbejde, der er sket i foreningen det forgangne år, som ville blive fremlagt 
under næste punkt på generalforsamlingen. Han nævnte, at foreningen har været meget aktiv udadtil bl.a, i 
indgåelse af aftaler med kommunen og med opsøgende kontakt til borgmester og politikere. Dette arbejde 
skal fortsætte, så RVBL sætter sit aftryk på fremtidige beslutninger og udviklinger. 

Dirigenten åbnede for kommentarer og spørgsmål. 

Tom Keller Bruun gav udtryk for sin mening i sin rolle som tidligere formand for Møllelauget og tidligere 
medlem af Mølleudvalget. Han mente, at bestyrelsens varetagelse af sin rolle i det forgangne har været 
skuffende. 

Tom Keller Bruun tog udgangspunkt i RVBL's kommunikationsstrategi fra 2020 for at vurdere, om 
bestyrelsen har ageret som intentionen i kommunikationsstrategien. Det mente han, at bestyrelsen ikke 
havde gjort. Han nævnte eksempler på mailkorrespondance og referater, der havde medført, at medlemmer 
af foreningen troede, at Mølleudvalget havde "taget af kassen". Han gav udtryk for, at kommunikationen 
fra bestyrelsen i relation til Mølleudvalg og Møllelaug har været mangelfuld og misvisende. 

Tom Keller Bruun rettede en række spørgsmål til formand Anders Holst, herunder hvorfor udskiftning af 
Mølleudvalg skete. 

Som ansvarlig for økonomi og regnskab svarede Willy Dahl på spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsen 
havde kommunikeret, at nogle skulle "have taget af kassen". Han gav udtryk for, at han ved alle 
gennemgange af regnskab havde meddelt, at alt var ok. På et tidspunkt var der en uoverensstemmelse 
imellem forbrug og bogføring, som hurtigt blev henført til, at nogle bilag ikke var blevet bogført. Han var 
totalt uforstående overfor, at bestyrelsen eller han selv skulle have mistænkeliggjort nogen for at "have 
taget af kassen". 

Formanden redegjorde for forløbet, der førte til afsættelsen af Mølleudvalget. Baggrunden var, at 
Mølleudvalget ikke varetog sit mandat i overensstemmelse med de beslutninger, der var truffet i 
bestyrelsen. Derudover var Mølleudvalgets formand udeblevet fra bestyrelsesmøder, hvor samarbejdet 
imellem udvalg og bestyrelse skulle drøftes. Endelig meldte det samlede Mølleudvalg fra til møder med 
bestyrelsen, hvor samarbejdet blev forsøgt genoprettet. Bestyrelsen måtte tage konsekvensen, og det gamle 
Mølleudvalg blev nedlagt. Bestyrelsen oprettede et nyt med en konstitueret formand. Denne beslutning 
blev meddelt Mølleudvalgets medlemmer via  mail,  eftersom det ikke havde været muligt på møderne, 
hvor udvalget ikke deltog. 

Formanden nævnte, at Møllelauget ikke var blevet nedlagt fra bestyrelsens side. Bestyrelsen ville 
tværtimod gerne have, at Møllelauget havde fortsat sit værdifulde arbejde. 

Dirigenten opfordrede generelt til at holde talerne korte og svarene korte. 

Simon Christiansen anførte, at han ikke var enig i formandens fremlæggelse af forløbet. Han begrundede 
Mølleudvalgets samlede framelding fra møderne med, at de var indkaldt med meget kort varsel. 

Svend Kirkegård bemærkede, at drøftelserne viser en principiel problemstilling i foreningen. 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed for foreningen, og bestyrelsen er valgt til at udøve denne 
myndighed. Debatten viser, at der er nogle medlemmer, der ikke accepterer, at det er et flertal i 
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bestyrelsen, der træffer afgørelserne. Disse afgørelser skal medlemmerne følge, herunder også udvalgene. 
Det gælder selvom de er uenige. Det bør medlemmerne acceptere. 

Einar Olsen mente at forløbet havde vist, at bestyrelsen har gået efter 2-3 personer og ikke "bolden". Han 
mente, at Forretningsudvalget og bestyrelsen ikke har villet samarbejde. 

Dirigenten afsluttede debatten og satte godkendelse af formandens beretning til skriftlig afstemning. 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen med 57 stemmer for, 19 stemmer imod og 2 
blanke stemmer. 

Ad 3. Foreningens faste udvalg orienterer hver om arbejdet i det forløbne år. 
Dirigenten gav ordet til formændene for de enkelte udvalg. 

Landskabsudvalget 
Lene Hjorth oplyste, at man gerne ville lægge vægt på de konkrete aktiviteter, der var blevet gennemført i 
løbet af året. Udvalget har lagt vægt på involvering medlemmer, når det var muligt, og der er mange, der 
er mødt op til aktiviteter. 

Af aktiviteter nævnte hun: 
• Der er givet høringssvar til kommunen om supersommerhuse, hvor RVBL ikke ønskede 

sommerhuse over 200 m2. 
• Udvalget har støttet indsigelserne imod større byggeri på Trollesvej. Udvalget har påpeget over 

for kommunen, at der ønskes flere lokalplaner for at undgå lignende sager. 
• Udvalget har deltaget i orienteringsmøder om stormflodsanalyser. 
• Der har været kontakt til og dialog med såvel den forrige som den nyvalgte borgmester. 
4, Området på Myntestien er blevet ryddet med inddragelse af medlemmer til fældning af træer. 
• Der er ved at blive gennemført et tilsvarende projekt på Solfaldshøjen, som sker i et godt og 

konstruktivt samarbejde med naboerne. 
• Udvalget tog initiativ til fejring af lodsbådens 100-års fødselsdag på havnen. Båden kom sejlende 

fra Holbæk, bådens historie blev gennemgået af historiker og der var stor tilslutning til 
arrangementet. 

Udvalget vil fortsætte med bevaring af natur og i arbejdet have endnu mere fokus på bæredygtighed og 
miljø i den næste periode. 

By og havneudvalget 
Lene Hjorth redegjorde for arbejdet på vegne af Erik Pedersen, der var blevet forhindret i at komme til 
generalforsamlingen. 

Af aktiviteter nævnte hun: 
• Udvalget har haft fokus på forskønnelse af byen. Der er blevet gennemført mange konkrete 

initiativer sammen med medlemmer og i koordinering med kommunen. 
• Udvalget vil gerne gennemføre en turisme-undersøgelse. Det er ønsket at opnå en viden om 

gæsters og fastboendes holdning til Rørvig, og hvad de værdsætter. Undersøgelsen er koordineret 
med Visit Odsherred. 

• Der er igangsat et forløb om regulering af hastighedsgrænser i byen og i landområderne i Rørvig. 
Hastighedsgrænserne opleves som værende for høje og det er ønsket at sænke dem. 

• Udvalget har arbejdet på at opnå en tættere kontakt med havnen igennem Brugerrådet. 

Molleudvalget 
Arne Jørgensen oplyste, at han var kommet ind i bestyrelsen i december 2021, og at han ikke havde 
detailviden om perioden inden. 

3 



Generalforsamling 2022 i Rorvig By og Land. 29. juni 2022 

Af aktiviteter nævnte Arne: 
• Efter vinterpausen blev projektet genstartet ved påske. 
• De gamle spån blev fjernet. 
• Beklædningsbrædder blev flernet. 
• Nye spån fra Letland er kommet. 
• Der er skiftet 2 af højbenene, måske skal det tredje også skiftes. 
• Der er et kraftigt angreb af råd højere oppe. 
• Tidsplan er derfor blevet skubbet en måned og omkostningerne er steget 
• Udvalget har søgt om midler fra LAG og har fået bevilliget kr. 400.000, der påregnes at kunne 

dække de øgede udgifter. 

Simon Christiansen anmodede dirigenten om, at den tidligere formand for Mølleudvalget Einar Olsen 
skulle have ordet. Dirigenten afviste dette med henvisning til, at orienteringen ifølge dagsordenen skulle 
afgives af udvalget. 

Aktivitetsudvalg 
Anne Bornø meddelte, at RVBL  liar  mange kommunikationskanaler, og at der er startet en vurdering af 
deres relevans og kvalitet. Der er mange overlap imellem deres indholdsside. 

Af aktiviteter nævnte hun: 
• På både Facebook-siden og Facebook-gruppen publiceres mange af de samme ting; nyheder, 

indlæg, kommunikation, billeder mv. Efter sommerferien nedlægges FB-gruppen, så kun FB-
siden vil kunne benyttes. 

• Foreningens blad udkommer 2 gange årligt, trykkes og rundsendes. Det er en dyr og 
utidssvarende måde at kommunikere på. Udvalget vil vurdere nye digitale løsninger som 
erstatning for den trykte udgave. 

• RVBL's hjemmeside har haft 10-års jubilæum og er blevet utidssvarende og vanskelig at arbejde 
med. Det er derfor håbet, at RVBL får mulighed for at opdatere den teknisk og i designet. 

• Det er ønsket at genåbne Lodshuset og bruge det til kommunikation til alle havnens og byens 
gæster. 

Lokalhistorisk udvalg 
Formand oplyste, at der ikke har været nedsat et Lokalhistorisk Udvalg, men at opgaverne, der faldt ind 
under et sådan udvalg, var blevet varetaget af de allerede nævnte udvalg, 

Dirigenten spurgte, om der var korte bemærkninger. 

Tom Keller Bruun redegjorde for Møllelaugets aktiviteter, herunder afholdelse af fødselsdagsfest. Han 
takkede Købmand Kurt for at bidrage til salg af møllevinen.  Toni  takkede for den tid, han har været med i 
Mølleudvalg og Møllelaug. 

Marianne Ek meddelte til orientering, at hun og 3 andre har samlet 170 underskrifter vedrørende det 
planlagte byggeri på Trollesvej 16. Disse er blevet sendt til borgmester og politikere. 

Kristine Kryger sagde, at det er utroligt vigtigt at få fokus på Landskabsudvalget. Hun synes, at det er 
smukt, at møllen forskønnes, men det er også ekstremt vigtigt, at der er kommet gang i 
Landudskabsvalget. Hun takkede for indsatsen og var glad for, at der kom fokus på supersommerhuse og 
på at arbejde for at kommunen udarbejder lokalplaner. 

Fra salen blev arbejdet fra udvalgene anerkendt. Det blev dog også efterlyst, at bestyrelsen 
kommunikerede mere med medlemmerne om aktiviteterne, mens de foregik. 

Dirigenten afsluttede debatten og konstaterede, at udvalgenes orientering var blevet taget til efterretning af 
generalforsamlingen. 
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Ad 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år 
Willy Dahl redegjorde kort for regnskabet. Han konstaterede, at der er et lille underskud, men at det er 
acceptabelt. 

Henrik Larsen bemærkede, at det blev nævnt, at Møllelauget ikke er en omkostning for RVBL, idet 
udgifter dækkes af Møllelaugets medlemmer selv. Hvorfor står der så en udgift i regnskabet på kr. 22.000? 
Willy Dahl svarede, at det er rigtigt, men der er en tilsvarende indtægt, så RVBL har ingen udgifter totalt 
set i forhold til Møllelauget. Det er beklageligt, at den indtægt ikke kan ses direkte i regnskabet, men den 
kan dokumenteres i de underliggende bogføringer. 

Simon Christiansen mente, at regnskabet ikke udfylder den rolle, det skal gøre. Det er umuligt igennem 
regnskabet at se, hvad der er foregået. Fx er der anført en indtægt på et større millionbeløb, men det reelle 
beløb er lavere. 

Efter yderligere et par kommentarer satte dirigenten regnskabet til afstemning ved håndsoprækning. 

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 5. Forelæggelse af budget, og oplysning om det aktuelle medlemstal 

Willy Dahl oplyste, at medlemstallet august 2021 var på 605 medlemmer. Ved sidste opgørelse var der 
599. Medlemstallet må derfor siges at være meget tæt på konstant. 

Willy Dahl nævnte under budget, at der er en væsentlig udgift omkring udgivelse og udsendelse af bladet. 

Budgettet blev godkendt uden afstemning. 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent 

Willy Dahl oplyste, at bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet med kr. 25 til kr. 275. 

Kontingentfastsættelsen blev godkendt uden afstemning. 

Ad 7. Behandling af udsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse 

I gennemgangen præsenteres den konkrete ordlyd af de fremsatte forslag. I materialet til 
generalforsamlingen og på RVBLs hjemmeside ligger al materiale, der dannede baggrund for debatterne 
under forslagene. Der henvises hertil for en uddybning af dette materiale. 

Forslag I 
Forslagstillere: Irene og Torben Holm. 

Forslag: 
Det foreslås, at By og Land fortsætter de mange gode initiativer som pågår og medtager en 
"træsti" fra P-pladsen for enden af Telegrafvejen op over klitten til stranden, så dårligt 
gående, kørestolsbrugere og barnevogne kan komme ned på stranden. 

Bestyrelsen foreslår, at det fremsatte forslag bliver behandlet i det relevante udvalg under bestyrelsen. 

Bestyrelsen blev pålagt af generalforsamlingen at iværksætte et arbejde med undersøgelse af mulighederne 
for at etablere en træsti. 

Forslag 2 
Forslagsstillere: Jeanette Nielsen, Peter Nielsen, Henriette Finn og Ole Wiborg 
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Forslag: 
Større tiltag f.eks. byggeanmodninger, der vil ændre på foreningens matrikler og ejendom, 
skal drøftes og afgøres af den ordinære, årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen anbefalede, at forslaget blev vedtaget. 

Efter debat blev forslaget præciseret og godkendt således: 

Større tiltag f.eks. byggeanmodninger, der vil ændre på foreningens matrikler og ejendom, 
skal drøftes og afgøres af en generalforsamling. 

Det blev desuden præciseret, at der ikke hermed var vedtaget en ændring af vedtægterne. 

Det fremgik af forslaget, at foreningen skulle blive medlem af Danmarks Naturfredningsforening så 
hurtigt som muligt, hvis foreningen ikke allerede er medlem. Det blev oplyst, at foreningen er medlem. 

Forslag 3 
Forslagsstillere: Bestyrelsesmedlemmerne Anders Holst, Mette Quist, Willy Dahl, Anne Bornø, Lene 
Hjorth, Erik Pedersen. 

Forslag: 
Det foreslås generalforsamlingen at afsætte Einar Olsen og Otto  Graham  fra bestyrelsen 
pr. dags dato samt fratage dem deres valgbarhed til bestyrelse indtil generalforsamlingen 
2023. 

Forslagsstillerne fremlagde en uddybet, eksemplificeret begrundelse for forslaget. Forslagsstillerne har 
oplevet, at bestyrelsen er blevet misinformeret og modarbejdet af bestyrelsesmedlemmerne Einar Olsen og 
Otto  Graham  i deres egenskab af henholdsvis daværende formand for Mølleudvalg og daværende medlem 
af Mølleudvalg samt i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer, at Mølleudvalget under 
deres ledelse og deltagelse ikke har efterlevet bestyrelsens beslutninger og ikke har villet udlevere 
RVBL's materielle og immaterielle ejendom, som de havde haft ansvaret for under deres tillidshverv. 

Det daværende Mølleudvalg har i samme periode ikke prioriteret at deltage i møder med bestyrelsen, der 
skulle løsne op for situationen. Til sidst i forløbet har forslagsstillerne oplevet, at Einar Olsen og Otto 
Graham  har obstrueret bestyrelsesarbejdet og kommunikeret til enkelte bestyrelsesmedlemmer på en 
grænseoverskridende måde. 

En konsekvens af forløbet har været, at 2 bestyrelsesmedlemmer har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet 
med den begrundelse, at samarbejdet med Einar Olsen havde været så belastende, at de ikke havde lyst til 
at fortsætte. Et tredje bestyrelsesmedlem har meddelt, at han ikke vil genopstille, da han oplever, at den 
beskrevne adfærd slet ikke burde accepteres i foreningen. 

Forslagsstillerne har derfor mistet tilliden til de pågældende medlemmer af bestyrelsen og kan ikke se sig 
selv i en fortsættelse af samarbejdet. Som konsekvens af dette ville forslagsstillerne også samlet udgå af 
bestyrelsesarbejdet, såfremt generalforsamlingen ikke vedtog forslaget. 

Einar Olsen gav udtryk for, at begrundelsen for forslaget intet har på sig. Han mente, at fremlæggelsen 
ikke er retvisende. Han har oplevet formanden som enerådig, og bestyrelsen har ikke sat sig ordentligt ind 
i møllearbejdet. Han mente, at forslaget ikke er værdigt, da han kun har arbejdet for møllen. 

Katrine Kirk oplevede det ubehageligt, at dette kom op som et forslag. Hun ville ønske, at der ikke skulle 
stemmes. Det ville være bedst, hvis nogen trækker sig fra bestyrelsesarbejdet frivilligt. Det er ubehageligt 
for et lille samfund, at hver enkelt skal stemme og dermed vælge side i en konflikt. 

Arne Jørgensen bemærkede, at han var blevet indsat i bestyrelsen som suppleant og af bestyrelsen udpeget 
som ny formand for Mølleudvalget. Han bad dengang bestyrelsen om adgang til at forsøge at finde en vej 
ud af konflikten, som han ikke havde været en del af, da han ikke har været medlem af bestyrelsen i den 
periode. Han måtte desværre opgive og kaste håndklædet i ringen efter et par måneder. Det var ikke muligt 
at nå til enighed. 
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Tom Keller Bruun nævnte, at visse ting i forslagsstillernes bemærkninger er sande og visse ting er usande. 
Han har ikke ville udlevere mailadressen til Møllelaugets  mail,  fordi han så ville miste adgang til 
materialet, der kunne dokumentere forløbet. Mailadresserne er givet til Willy Dahl i anden forbindelse. 

Simon Christiansen understøttede Einar Olsens indlæg og meddelte, at alt forslagsstillerne havde sagt, var 
usandt. 

Dirigenten satte forslaget til skriftlig afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 52 stemmer for, 22 stemmer imod, 6 blanke stemmer og 3 ugyldige stemmer. 

Forslag 4 
Forslagsstiller: Susse Brandt 

Forslag: 
"Foreningen udarbejder og fastlægger en frivillighedspolitik. Politikken udformes som et 
sæt regler som bestyrelsen fastsætter i samvirke med udvalgsformændene og udvalgenes 
personlige medlemmer. Foreningens aktive forpligtes herefter til at følge reglerne i deres 
arbejde indenfor foreningens rammer. 

Reglerne udarbejdes i indeværende år og bringes permanent på foreningens hjemmeside. 

Bestyrelsen anbefalede, at forslaget ikke blev vedtaget. Det blev tilføjet, at bestyrelsen ikke har noget 
imod en frivillighedspolitik, men kan ikke acceptere begrundelsen for forslaget, der var udtryk for en 
voldsom kritik af bestyrelsens handlinger. 

Kristine Kryger mente, at det er relevant med en frivillighedspolitik i en forening som RVBL, men ville 
ikke anbefale at udarbejde en nu. Det ville bare blive endnu et stykke papir man kunne slå hinanden i 
hovedet med. Hun ville derfor ikke anbefaler at vedtage forslaget. 

Dirigenten sendte forslaget til skriftlig afstemning. 

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer for, 52 stemmer imod og 0 blanke stemmer og 1 ugyldig stemme. 

Forslag 5 
Forslagsstiller: Tom Keller Bruun 

Forslag (forkortet): 
Forsamlingen bestemmer, at al brug af  mails  internt i foreningsarbejdet samt til og fra 
foreningens ledelse, inklusive udvalgsformænd, skal ske gennem mailkonti, der er knyttet 
til foreningens internetdomæne, rvbl.cik. 

Ingen i foreningens ledelse må benytte private mailadresser og/eller private domæner til 
kommunikation, der angår foreningen. 

Bestyrelsen anbefalede, at forslaget blev vedtaget. 

Forslagsstiller uddybede begrundelsen og der kom en kort debat. 

Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

Forslag 6 
Forslagsstiller: Simon Christiansen og Otto  Graham 

Forslag: 
Forsamlingen påtaler, at bestyrelsen i perioden 28. august 2021 til 1. januar 2022 har 
undladt at administrere foreningen efter de, den 27. august 2021 vedtagne nye vedtægt. 
Endvidere påtales, at bestyrelsen på foreningens hjemmeside ved vedtægten har ladet 
tilføje og trykke en yderligere og urigtig vedtægtstekst, hvor der er anført en "paragraf 
27", der IKKE er en del af den generalforsamlingsvedtagne Vedtægt af 27. august 2022. 
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Bestyrelsen anbefalede, at forslaget ikke blev vedtaget, da det beroede på en misforståelse. 

Simon Christiansen begrundede forslaget. 

Formanden begrundede bestyrelsens ageren med, at det stod i referatet fra den vedtagende 
generalforsamling, at vedtægten trådte i kraft den 1. januar 2022. Bestyrelsen kunne derfor ikke gøre andet 
end at følge beslutningen, som den forelå i referatet. Formanden gjorde opmærksom på, at referatet var 
godkendt af den vedtagende generalforsamlings dirigent og referent. 

Dirigenten sendte forslaget til skriftlig afstemning. 

Forslaget blev forkastet med 15 stemmer for, 58 stemmer imod og 2 blanke stemmer. 

Forslag 7-11 begge inklusive 
Forslagsstillere: Simon Christiansen og Otto  Graham 

Simon Christiansen oplyste på forslagsstillernes vegne, at de trækker forslagene tilbage. 

Ad 8. Valg af formand 
Anders Holst genopstillede. 

Anders Holst blev genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidat. 

Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og genopstillede 
Anne Bornø, Mette Quist, Willy Dahl, Arne Jørgensen og Lene Hjorth 

Erik Pedersen genopstillede ikke. Einar Olsen og Otto  Graham  udtrådte af bestyrelsen som konsekvens af 
generalforsamlingens vedtagelse af forslag 3 under dagsordenens punkt 7. 

Dirigenten spurgte om der var nogen, der ville stille op til bestyrelsen. 

Anne Bornø foreslog Anders Kliiver Rasmussen, der på dirigentens forespørgsel accepterede at stille op. 

Derefter konstaterede dirigenten, at alle kandidater var valgt for en 2-årig periode i bestyrelsen, og at der i 
forhold til vedtægterne manglede 2 medlemmer. 

Bestyrelsen består således af følgende medlemmer, der alle er valgt for en 2-årig periode: 
Formand Anders  Hoist,  Anne Bornø, Willy Dahl, Lene Hjorth, Arne Jørgensen, Mette 
Quist, Anders Klilver Rasmussen. 

Ad 10. Valg af suppleanter 

Ole Wiborg og Jeanette Nielsen meldte sig. 

Dirigenten konstaterede, at kandidaterne blev valgt. Han tilføjede, at bestyrelsen herefter måtte tage 
stilling til, om de to suppleanter skulle indtræde i bestyrelsen, som manglede to medlemmer for at opfylde 
vedtægternes krav. 

Ad 11. 2 revisorer og 2 

Valg af revisorer 
Sune Astrid genopstillede, og Niels  Elmo  Jensen stillede op. 

Kandidaterne blev valgt for en 1-årig periode. 

Valg af revisor suppleanter 
Hans Normann stillede op som suppleant og Henrik Larsen stillede op som 2. suppleant 

Kandidaterne blev valgt for en 1-årig periode. 

8 



Genera(fin-sanding 2022 i Rarrig By og Land. 29. jsud 2022 

Ad 12 Eventuelt 

Der kom flere kommentarer til aftenens forløb, hvoraf de fleste var fremadskuende og anerkendende. 

Einar Olsen nævnte, at han og Anders Holst havde givet håndslag på at lægge konflikten bag sig og 
udtrykte et ønske om at se fremad. 

Formanden var enig med Einar Olsen og afrundede mødet med ønsket om, at foreningen nu kunne skue 
fremad. 

Formanden takkede dirigenten for et vel gennemført møde, der herefter blev hævet. 
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0(rare 
Peter Lambert, dirigent Anders Kltiver Rasmussen, referent 
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