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Referat fra generalforsamlingen den 7. august 2015 på Sognegården. 

 

Der deltog ca. 70 personer inkl. bestyrelsen. Lasse Braae havde meldt afbud. 

 

1. Valg af dirigent. Formanden, Henrik, bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Herefter 

blev Majken Nevermann foreslået som dirigent. Majken blev enstemmigt valgt. Majken 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem medlemsbladet og på RVBL’s 

hjemmeside. Et medlem mente ikke at havde fået medlemsbladet, men accepterede at 

generalforsamlingen kunne fortsætte. 

 

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. Henrik og Bo deltes om at fremlægge beretningen. 

Denne findes efter referatet. Under fremlæggelsen opstod følgende spørgsmål. Er Dybesø Selskabet 

imod støtte til kystsikring? Svaret fra Bo var ja, de er imod støtte. Et Geopark skilt på Højsandet 

omtaler højden til 8 meter. Den er 15 meter. Et medlem foreslog et RVBL skilt på de nye bænke 

som vil blive opstillet på Højsandet. Der blev nævnt en folder der kalder Kirkevej for Kirkestien. En 

nævnte at vi kunne søge Real Danmark om tilskud til Lodsoldermandsgården. Bo svarede, at det  

først kan gøres når der fremstår en ny ejer. Simon nævnte, at istandsættelsen af Lodsen hurtigt 

kunne løbe op til 15 mill. Der blev spurgt om ”vejstykket” mellem Dybesøvej og Trollevej. Svend 

svarede, at der iflg. kommunen kun var sket en kraftig udtynding. Et medlem spurgte om der var 

noget nyt om Højskolen. Der var forskellige rygter om lukning, men ingen konkret viden. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Kassereren, Hans, fortalte at man nu har en 

ekstern revisor til at opstille regnskabet. Regnskabet for 1. april 2014 til 31. marts 2015 udviste et 

underskud på kr. 23.347,10. En post som faldt flere i øjnene var tabt kontingent. Forklaringen på 

dette er, at efter at have udskrevet indbetalingskort har Henrik gennemgået medlemslisten og fundet 

en del som er flyttet, ikke ønsker at være med eller afgået ved døden. Nu har vi en opdateret liste 

med aktive medlemmer. Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende 

regnskabsår. Budgettet for 1. april 2016 til 31. marts 2017 blev fremlagt. Bestyrelsen anbefalede at 

RVBL fortsatte med et kontingent på kr. 100,- uagtet et budgetunderskud på kr. 8.400,-. Budgettet 

blev godkendt uden anmærkninger. 

 

5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bo Bræstrup, Hans Normann, Flemming Hansen, Marianne Ek,  

Tommy Reenberg og Ove R. de Klauman var på valg. Ove ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Øvrige blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog valg af Bjarne Bach og Adam Hey. De blev begge 

indvalgt. Der var ingen som ønskede at blive suppleant. Henrik afsluttede med at sige tak til Ove 

efter mange års arbejde i RVBL. 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Majken Nevermann og Steen Dirch Poulsen blev 

genvalgt som revisorer. Søren Mosbæk ønskede ikke genvalg og Ove R. de Klauman blev valgt 

som revisor-suppleant. 

 

8. Eventuelt. Benno Jensen, som har fundet gamle mønter og andre spændende ting på vores 

jordlod ved hjælp af en metaldetektor udstillede de fundne genstande. Samtidig opfordrede han de 

tilstedeværende om at kontakte ham, hvis man mente man havde gamle sager i sin have/undergrund. 

Der kom et spørgsmål om hvem der skulle holde trævæksten nede på Korshage. Troels svarede, at 

det var Naturstyrelsens grund og dermed dem, der havde ansvaret for pasning af arealet. 
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Majken takkede for god ro og orden og nedlagde herefter hvervet som dirigent.  

 

Efter en pause som flittigt blev brugt til at beskue de fundne oldsager, holdt Claus Marcussen et 

spændende foredrag om de 5 krigsår i Nykøbing og Rørvig. Der var herefter mulighed for at købe 

hans nye bog om dette emne.  

 

Referat den 9. august 2015 ved Hans 


