Referat fra generalforsamling fredag den 10. august 2018 på Rørvig Sognegård.
Tilstede fra bestyrelsen var: Henrik Larsen, Bo Bræstrup, Hans Normann, Hanne Winther, Marianne Ek,
Adam Hey, Bjarne Bach, Svend Kirkegaard-Sørensen, Søren Ussing, Tommy Reenberg og suppleant Lasse
Braae. Afbud fra: Flemming Hansen.
Der var 120 medlemmer tilstede inkl. bestyrelsen.
1. Valg af dirigent. Formand Henrik Larsen bød velkommen og foreslog Majken Nevermann som dirigent.
Der var ikke andre kandidater, og Majken blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne. Ingen
indsigelser. Herefter skulle der findes 2 stemmetællere. Tom Bruun og Birgitte Blichfeldt meldte sig.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. Næstformand Bo Bræstrup aflagde beretning ved hjælp af
flotte billeder. Denne er vedhæftet som en fil. Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Kasserer Hans Normann gennemgik regnskabet. Der var
kommet bidrag til møllen på kr. 8.907.86. Disse penge stammer fra givere til Lodsoldermandsgården som har
valgt at lade pengene gå til møllen i stedet. Stort tak.
Desværre udviste regnskabet et underskud på kr. 74.841,35. Regnskabet blev godkendt.
På forespørgsel fra et medlem omkring posten ”porto” om ikke man kunne organisere manuel omdeling ved
hjælp af medlemmer, svarede Henrik, at nogle få i bestyrelsen omdelte manuelt i 4581/4500 området, men at
omdeling i Storkøbenhavns-området ville blive meget kompliceret.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent. Hans Normann gennemgik budgettet
for 1. april 2018 og frem til 31. december 2018. Den sidste dato fremkommer ved, at der er forslået ændret
regnskabsår. Se punkt 5. Der var ingen kommentarer, da budgettet er halvt inde i regnskabsåret.
For at kunne udsende 2 blade om året indeholder bestyrelsens budget en kontingentstigning til 175 kr. pr. år.
Herefter foreslog Manfred Waldner, at vi skulle hæve det årlig beløb til kr. 200,-. Positiv stemning fra salen.
Dirigenten ønskede herefter en afstemning. Det årlige kontingent for 1. januar 2019 til 31. januar 2019 på kr.
200,- blev herefter enstemmigt godkendt.
5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen havde i seneste medlemsblad i maj måned fremsat forslag om en række ændringer af
vedtægterne. Henrik gennemgik de fremsatte forslag.
Ved den foreslåede tilføjelse i § 8 om generalforsamlingens mulighed for at ekskludere medlemmer, som
optræder på foreningens vegne uden foreningens eller bestyrelsens godkendelse, fremsatte Simon
Christiansen et ændringsforslag, som indeholdt en række betingelser, kvalifikationer og procedurer herfor, og
begrundede dette forslag i en længere redegørelse.
Efter en del diskussion foreslog Søren Lynge Jacobsen, Else Hoffmann m.fl. at vi skulle slette både
bestyrelsens tilføjelse og Simons ændringsforslag. Dirigenten gav bestyrelsen 5 min. time out. Herefter
foreslog bestyrelsen dette og fik forsamlingens tilslutning til, at de 2 forslag blev slettet.
Der var spørgsmål til, hvorfor vi vil stifte en fond på et tidspunkt. Hertil svarede Henrik og Bo at det var for
at sikre fremtiden for RVBL´s midler. Herefter kunne dirigenten gå til afstemning af de øvrige
ændringsforslag. Disse blev enstemmigt vedtaget. Som følge af vedtægtsændringerne indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling fredag den 24. august kl. 19.30.i Sejlklubbens lokaler på Rørvig Havn, hvor
vedtægtsændringerne endeligt skal godkendes.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Henrik Larsen, Hanne Winther, Søren Ussing og Svend
Kirkegaard-Sørensen var på valg og blev alle genvalgt. Bjarne Bach ønskede at udtræde af bestyrelsen
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udenfor valg grundet tidsnød. Henrik holdt en fin tale og takkede Bjarne for det store arbejde han havde gjort
i RVBL. Bestyrelsen forslog som nyt bestyrelsesmedlem Otto Graham, som var villig til nyvalg og blev
valgt for et år.
Suppleant Lasse Braae var på valg og blev genvalgt.
Dirigenten spurgte, om der var andre der ønskede at opstille. Det var der ikke.
Tom Bruun foreslog, at der til indkaldelse af general forsamlingen skulle nævnes de bestyrelsesmedlemmer
som er på valg. Dette blev taget til efterretning.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Majken Nevermann og Sune Asrild samt suppleant Ove de
Klauman var på valg. De blev alle genvalgt.
8. Eventuelt. Ole Wiborg spurgte, hvad der er sket på grunden bag vandværket. Bo svarede, at handlen med
kommunen går tilbage da grunden er for fugtig at bygge på.
Der blev spurgt, om hvem der havde bestemt placeringen af de opstillede bænke. Bo svarede, at placeringen
var sket i samråd med Skov og Naturstyrelsen, kommunen og enkelte lodsejere. Et medlem foreslog
opsætning af en yderligere bænk. Bo opfordrede til evt. gennem en mail at angive det præcise forslag, som
bestyrelsen herefter vil vurdere.
Lasse anbefalede de fremmødte at gå ind i foreningsarbejdet.
Herefter nedlagde Majken Nevermann hvervet som dirigent. Henrik takkede Majken for indsatsen.
Pause.
Foredrag af Nynne Bjerre Christensen: ”De forsvundne Polarforskere”
Nynne holdt et spændende foredrag. Selv om der var varmt i salen kunne man næsten mærke kulden, som
polarforskerne havde rejst i.
Referat Hans Normann 12. august 2018.
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