Referat fra generalforsamlingen fredag den 18. august 2017 på Rørvig Sognegård.
Tilstede fra bestyrelsen var: Henrik Larsen, Bo Bræstrup, Hans Normann, Hanne Winther, Marianne Ek,
Adam Hey, Bjarne Bach, Svend Kirkegaard-Sørensen, Tommy Reenberg og suppleant Lasse Braae.
Afbud fra: Flemming Hansen, Søren Ussing og Søs Graae.
Ca. 55 medlemmer deltog i mødet. Formand Henrik Larsen bød velkommen og orienterede om aftenens
program.
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Majken Nevermann som enstemmigt blev valgt. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne. Ingen indsigelse.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. Næstformand Bo Bræstrup aflagde beretning som er
vedhæftet separat. Svend Kirkegaard-Sørensen fremlagde beretningen fra aktivitetsudvalget og Tommy
Reenberg/ Marianne Ek refererede fra Dark Sky.
Herefter kom der spørgsmål fra salen. Henrik Wancher spurgte hvorfor vi afholdt mølledag før skoleferien.
Svaret hertil var, at den 3. søndag i juni er fast mølledag for alle møller i Danmark. HW ønskede at få
videoen ”rundtur i Rørvig” overført til dvd. Til det blev der svaret at det var bedre at lægge den på vores
hjemmeside. Ike Haumann ønskede at selvsåede birketræer på rydningen ved Højsandet burde fjernes og evt.
sætte skovfyr, ”Rørvigfyr”. RVBL mener det er en god ide. Men det drejer sig om privat grund samt
kommunen havde talt om at hjælpe hertil. Lasse Braae mente at det både drejer sig om en biologisk- og
udsigtsløsning. Otto Graham, formand for Brugerrådet, opfordrede alle til at klage over flytning af grilhuset
samt byggetilladelse øst, vandsiden, for sejlklubben. Man burde møde op på næste byrådsmøde. Otto endte
med at være skuffet over at RVBL ikke gik ind i denne sag igen. Simon Christiansen mente vi havde en
succes med klagen over kajakhuses byggeri, når politikerne blev sure på os i Rørvig. Den første byggeplan
fra 1994 viste at byggeriet skulle være på vestsiden, landsiden. 22 medlemmer fra rådhuset har været på
byvandring i Rørvig med Byudvalget. 9 af deltagerne havde aldrig været i Rørvig. Simon mente at
byudvalget burde omdøbes til By og Bevaringsudvalg. Det mener bestyrelsen ikke. Beretningen blev
godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Hans Normann gennemgik regnskabet. RVBL har
indkasseret kr. 670 i erindringsgebyr. Det burde ikke være nødvendigt. Det er nemmere for alle, når man
betaler kontingent til tiden. Værdien af vores aktier i Sparekassen er steget med kr. 14.400,-. Disse aktier er
nødvendige at have for at få RVBL’s penge på en højrentekonto. Et tilgodehavende på kr. 100.000,- stammer
fra Lodsoldermandsgården. Da dette projekt ikke bliver til noget har vi fået pengene retur i det nye regnskab.
Hans oplyste at man på næste generalforsamling vil forslå ændring af regnskabsåret til kalenderåret.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent. Hans Normann gennemgik budgettet
for det kommende år. Der blev spurgt om medlemstallet. Vi har ca. 700. Men næsten 50 har ikke betalt. Man
må påregne en medlemsafgang på ca. 10 % pr. år grundet salg af hus, dødsfald mm. Vi har været heldige at
få mange nye medlemmer i år. Kontingentet fortsætter uændret med kr. 150,- pr. år. Det fremviste budget
viser et underskud kr. 16.000,-. Dette bliver udlignet til et 0, da hjælpen til Lodsoldermandsgården
bortfalder. Budgettet blev godkendt.
5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bo Bræstrup, Hans Normann, Adam Hey, Bjarne Bach,
Flemming Hansen, Marianne Ek og Tommy Reenberg var alle villige til genvalg. De blev alle genvalgt uden
modkandidater. Søs Graae ønskede ikke at genopstille. Herefter består bestyrelsen af 11 medlemmer samt 1
suppleant.
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7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Majken Nevermann blev genvalgt. Som ny revisor blev Sune
Asrild valgt. Suppleant Ove de Klauman blev genvalgt.
8. Eventuelt. Hanne Juul bor ved Højsandet. Hun spurgte til hvordan RVBL forholder sig til musik mm. Vi
bør værne om stilheden. Tommy svarede at der må være nogle regler. Men bestyrelsen var ikke enig på dette
punkt. Susse Brandt mente at man i de 3 ferie uger måtte acceptere en del musik. Det er meget mere
forstyrrende med larmen fra alle motorhaveredskaber. Lasse foreslog at man henvender sig til foreningsrådet
med disse emner.
Herefter nedlagde Majken Nevermann hvervet som dirigent. Henrik takkede for Majkens indsats.
Pause
Jørgen Stoltz var inviteret til at fortælle om emnet ”Bliv dus med Geopark”
Det var et spændende indlæg som var nyt for mange tilhører.
Referat Hans Normann 21. august 2017.
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