
Rørvig Foreningsråd 
 

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 17. april 2011 
 
 
Deltagere: Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn (Henrik Larsen (fuldmagt)), Danmarks 
Naturfredningsforening (Troels Brandt (fuldmagt)), Fritidshusejernes Sammenslutning i 
Nykøbing/Rørvig (Charlotte Hjorth (fuldmagt)), Rørvig Fuglestation (Lasse Braae), Rørvig 
Hjertestarterforening (Marianne Poulsen), Rørvig Handels og Håndværkerforening (Ole Lentz 
Hansen/Einar Olsen), Rørvig Idrætsforening (Per Plambech (fuldmagt)), Rørvig Jagtforening 
(Henrik Nielsen), Rørvig Kajakklub (Alex Andersen), Rørvig Landliggerforening (Henning Viby), 
Rørvig Naturfredningsforening (Troels Brandt), Rørvig Sejlklub (Otto Graham/Marianne Ek).  
 
1. Valg af dirigent: Henrik Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet.  
 
2. Formandens beretning: Formandens beretning er vedhæftet.  
Det blev vedtaget, at alle foreninger skal indberette deres medlemstal til sekretæren med henblik på 
offentliggørelse af opbakningen bag Foreningsrådet.  
Foreningsrådet blev opfordret til at overtage Bevaringsforeningens høringsret i byggesager, men der 
var enighed om, at der er mere hensigtsmæssigt at acceptere Henrik Larsens tilbud om, at 
Foreningsrådet kan udpege personer med interesse for sagen, som kan deltage i gennemgangen i 
Bevaringsforeningens byggeudvalg. Alle foreninger kan som hidtil rejse konkrete byggesager i 
Foreningsrådet, men de bør have principiel betydning. 
Orientering om placering af hjertestartere blev drøftet (112 giver dog besked herom) 
  
3. Godkendelse af regnskab: Vedhæftede reviderede regnskab med et overskud på 38.375 kr. blev 
gennemgået. 
 
4. Indkomne forslag: Ingen forslag 
 
5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år: Kontingent o kr. Forventet 
plakatindtægt min. 3000 kr. Udgiftsbudgettet for 2011 1200 kr, idet udgiften vil afhænge af behovet 
for møder. Generalforsamlingen gav bemyndigelse til, at der på rådsmøder kan bevilliges særlige 
udgifter svarende til indtægten af plakatsalget – fordelt over flere formål/projekter.   
 
6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer samt suppleanter: Der var genvalg på alle 5 poster i 
forretningsudvalget, således at Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn, Rørvig Landliggerforening 
(Bjarne Bach erstatter Henning Viby),  Rørvig Handels og Håndværkerforening, Rørvig 
Naturfredningsforening og Rørvig Sejlklub besætter posterne i forretningsudvalget. Som 
suppleanter valgtes (Rørvig Idrætsforening 1. suppleant - Rørvig Bådelaug 2. suppleant). 
Suppleanterne har ret til at deltage i forretningsudvalgets møder, men ikke stemmeret.  
 
7. Valg af revisor: Peter Ellegaard Larsen valgtes som revisor og Henrik Nielsen som 
revisorsuppleant.  
 
8. Eventuelt: Brug af plakatoverskud: Der har været eller blev fremsat forslag om træer i byen, 
jordhøje, legater som kan søges, velkomstpakke til nye sommerhusejere. Det blev også foreslået, at 
der arrangeres en besigtigelse af steder, hvor der kan gøres mere (Rørvig 2012) – f.eks. fældning på 



del af højsandet, som tidligere har været diskuteret. En god ide vil være at bruge midlerne som 
adgang til partnerskabskontrakter o.lign., hvor der kan opnås tilskud af offentlige midler. 
Henrik Larsen viste billeder af forhold, hvor Foreningsrådet bør hjælpe til at gøre en indsats: 
Skilteskov, plakatsvineri, Trekanten, Sansehaven, affald etc.  
Forretningsudvalget skal samle punkter sammen med henblik på et rådsmøde – antageligt 
kombineret med havneplanerne. 
 
Henrik Larsen  
Dirigent 


