
Referat fra generalforsamlingen den 2. august 2013 kl. 20 afholdt på Sognegården 

Tilstede fra bestyrelsen: Henrik, Bo, Bjarne, Hans, Flemming, Hanne, Marianne, Ove, Peter, Søren, 

Troels, Lasse og Lotte. 

Fraværende: Bjørn, Jesper og Svend. 

Der var ca. 90 deltagere. 

1. Henrik bød velkommen og forslog Majken Nevermann som dirigent. Hun blev valgt uden 

modkandidat. Majken konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Andreas 

Kühle gjorde opmærksom på, at der manglede dagsorden med indkaldelsen. Bestyrelsen 

beklagede dette og retter op fremover. 

2. Henrik aflagde beretningfor det forløbne år. Den komplette tekst findes efter referatet. Erik 

Ove spurgte angående Zöega sagen, hvorfor vi ikke havde kontaktet Majken Z. og drøftet 

sagen i almindelighed i stedet for at skrive et ”ufatteligt” brev. Erik Ove spurgte videre, om 

RVBL havde lært noget af denne sag. Henrik svarede, at man skal søge om tilladelse før 

man sætter skilte op. Det var ikke sket her. Majken havde opsagt sit lejemål, inden hun fik 

kendskab til indholdet af foreningens svarskrivelse til kommunen. Vi skal fremover svarer 

mere direkte på breve. Lasse Braae påpegede, at i afgørelser om lokalplanen bestemmer 

kommunen 100 %.  Simon Christensen fandt, at når man bliver hørt af kommunen om en 

sag, skal man ikke gå i dialog med parten i sagen. Vi skal afgive et svar og dermed færdig. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

3. Regnskabet blev delt ud. (Se nedenfor efter referatet). Bjarne gennemgik regnskabet. 

Hanne Damsholt spurgte hvorfor vi havde flere konti. Bjarne oplyste at RVBL af hensyn til 

sikkerhed mod tab ved bankkrak maximalt kunne have 100.000 € pr konto. Der blev spurgt 

til udgifter til Nakkebogen. Bjarne oplyste, at der er betalt for udført arbejde som kan 

anvendes såfremt projektet bliver realiseret. Regnskabet blev godkendt. 

4. På det omdelte regnskab var der trykt et budget for 2014/2015. Hanne D. påpegede at 

budgettet for det indeværende år 2013/2014 manglede. Dette måtte bestyrelsen beklage. 

Grunden hertil skyldes sammenlægningen af de 2 foreninger med forskellig regnskabsår. 

Torben H. ønsker regnskab og budget udsendt inden generalforsamlingen. Dette vil RVBL 

gøre fremover eller lægge det på hjemmesiden med henvisning i indkaldelsen. Ulrik L. 

ønskede information om, hvad tanken er med RVBL kassebeholdning. Bo svarede, at en del 

penge skal bruges til møllen og at et beredskab til naturpleje af foreningens arealer samt 

opkøb af truede naturarealer kan være hensigtsmæssigt. Kontingentet blev uændret fastsat 

til kr. 100,- pr år. 

5. Der var ikke modtaget forslag til bestyrelsen. 

6. Jesper Nielsen udtrådte af bestyrelsen. I stedet blev Tommy Reenberg valgt. Bo, Bjarne, 

Hans, Flemming, Marianne, Ove, Peter, blev genvalgt for 2 år. Henrik, Bjørn, Hanne, Svend, 

Søren, Troels er på valg i 2014.  Der blev spurgt om, hvorfor vi ikke fik et mindre antal i 

bestyrelsen. Dette ønskede bestyrelsen ikke grundet det store arbejde. Suppleanter: Lasse 

blev genvalgt. Lotte fratrådte. Desværre var det ikke muligt at få en ny suppleant i stedet 

for Lotte. Dette fik en til at spørge, hvorfor man ikke meldte sig til bestyrelsesarbejdet i 

stedet for kun at sidde og kritiserer. 

7. Majken Nevermann og Jørn Olsen blev genvalgt som revisor. Søren Mosbæk og Steen Dirch 

Poulsen blev genvalgt som revisor suppleanter. 

8. Henrik takkede Lotte for hendes store indsats og overrakte en vingave. Erik Ove spurgte om 

det var nødvendig at bruge så mange penge på møllen. I stedet kunne vi bruge penge på 

mere visionære ting. Erik havde dog ingen forslag. Ole Wiborg spurgte Erik om vi skulle 

brænde møllen ned. Det mente Erik dog ikke vi skulle. Bo gjorde rede for forskellige forslag 

til møllen. Der var hensat kr. 300.000 til vedligeholdelse, lidt under en tredjedel af 

foreningens beholdning. Bestyrelsen vil prøve at søge fonde om tilskud til restaurering. 

Udover møllen er Lodsoldermandsgårdens fremtid et eksempel på en sag, som har almen 

interesse i Rørvig. Simon mente, at der var 3 vigtige ting i Rørvig: Møllen, 

Lodsoldermandsgården og Rørvigs gamle bydel. Disse 3 ting skal bevares. Troels tilføjede at 

Simon glemte naturen. Andreas Kühle klagede over støjen fra musik arrangementer. Der 

blev spurgt om udsigten fra Søndervangsvej over fjorden kunne blive bedre. Troels fortalte 

at dette spørgsmål var på programmet. Men Danmarks Naturfredningsforening skal ind 

over. Dirigenten nedlagde hermed sit job. Henrik takkede Majken for veludført indsats med 



en vingave. Henrik måtte herefter meddele, at det omtalte foredrag med Klaus Høholt 
Larsen desværre var aflyst. 

Referat ved Hans 5/8 2013 

 


