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Referat af ordinær generalforsamling søndag den 1. april 2012 

 

 

Deltagere: Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn (Bjarne Østrup/Henrik Larsen), Fritidshusejernes 

Sammenslutning i Nykøbing/Rørvig (Lars Gudbergsen), Rørvig Bådelaug (Merete Holm), Rørvig 

Fuglestation (Lasse Braae), Rørvig Handels og Håndværkerforening (Ole Lentz Hansen), Rørvig 

Hjertestarterforening (Marianne Poulsen), Rørvig Idrætsforening (Paw Andersen), Rørvig 

Jagtforening (fuldmagt til Paw Andersen), Rørvig Kajakklub (Alex Andersen/ Merja Aarnio), 

Rørvig Landliggerforening (Bjarne Bach), Rørvig Naturfredningsforening (Troels Brandt), Rørvig 

Sejlklub (Otto Graham), Sognegårdens Venner (Marianne Ek).  

 

1. Valg af dirigent: Lars Gudbergsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

 

2. Formandens beretning: Formandens beretning er vedhæftet.  

 

3. Godkendelse af regnskab: Vedhæftede reviderede regnskab med et overskud på 19.491 kr. blev 

gennemgået og godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: Ingen forslag 

 

5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år: Kontingent o kr.. 

Udgiftsbudgettet for 2012 500 kr.. Brug af plakatpengene sker ved den af generalforsamlingen 

sidste år givne bemyndigelse, hvor der på rådsmøder kan bevilliges særlige udgifter svarende til 

indtægten af plakatsalget (i alt 57.000 kr.) – fordelt over flere formål/projekter.   

 

6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer samt suppleanter: Der var genvalg på de 3 poster i 

forretningsudvalget, som var på valg, nemlig Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn, Rørvig 

Naturfredningsforening og Rørvig Sejlklub. De øvrige er Rørvig Handels- og Håndværkerforening 

og Rørvig Landliggerforening. Som suppleanter genvalgtes (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 genvalgtes som revisor og Henrik Nielsen som 

revisorsuppleant.  

 

8. Eventuelt: Det blev fremhævet, at stien langs fjorden er et af de steder, som skal være i god stand, 

da den er meget brugt af turister. Forretningsudvalget har nævnt dette for den nye tekniske chef, 

men vil følge op herpå. 

 

Dirigent 

Lars Gudbergsen  

 


