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Referat af Generalforsamling 2021 afholdt den 1. oktober på Limfjords Camping. 

 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Niels Brøndum, der blev valgt, og som kunne konstatere at 
generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev fremlagt af formand Hans Hovgaard, og suppleret af bestyrelsen. 

Med baggrund i hele Covid-19 situationen, er det en lidt speciel situation, hvor vi holder 
generalforsamling for 2 år (årene 2019 og 2020). 

Vi havde ansøgt Skive Kommune om at der laves en lokalplan for området, og kommunen var 
absolut positivt indstillet, men i forsættelsen fandt man, at såfremt man skulle lave lokalplaner 
for alle ”småprojekter” så ville det blive alt for omfattende. 

Vi måtte således indsende en opdateret ansøgning til Kystdirektoratet, men det medførte ikke 
det håbede resultat. Vi citerer hermed fra Kystdirektoratets skrivelse (udpluk). 

Ansøgning 
Kystdirektoratet modtog den 20. august 2020 jeres ansøgning om dispensation til etablering af en 
række faciliteter til den rekreative udnyttelse af kysten indenfor strandbeskyttelseslinjen på 
ovenstående ejendom. 

Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af trappe, bålhytte og 
omklædningsskærme. 

Det er jo lidt ”op ad bakke”, så nu må vi se, om vi kan tilpasse projektet, således at det stadig har 
noget værdi / giver mening. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 

De reviderede regnskaber blev fremlagt (omdelt) af Ejvind Sørensen.  

Regnskabet for 2019, der viste et overskud på kr. 582,22 blev gennemgået uden særlige 
kommentarer. 

Regnskabet for 2020, der viste et underskud på kr. 7.763,52, krævede derimod kommentarer. 

- Pontonudgifter på kr. 7.954,73 er indkøb af nye kæder i rustfrit syrefast stål. 

- I posten ”Diverse drift” indgår omkostninger til Spar Nord Bank med kr. 750,00 for Netbank, og 
kr. 225,00 i kontogebyr samt kr. 70,79 i negativ rente. I alt kr.1.045,79 i bankomkostninger. 

Efterfølgende (i 2021) er kontoen i Spar Nord Bank opsagt, og vi har indledt et samarbejde med 
Lunar Bank, hvor en ”standard konto” er gratis, og vi får ovenikøbet lidt rente af indeståendet. 

De fremlagte regnskaber blev herefter godkendt. 
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4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

 
5. Valg til/af bestyrelse, revisorer og suppleanter. 

Grundet Covid-19 blev der ikke afholdt generalforsamling i 2020 derfor var alle på valg. 

Birthe Svenningsen, Claus Hansen og Hans Hovgaard blev genvalgt for 2 år. 

Karsten Sørensen og Ejvind Sørensen blev genvalgt for 1 år  

Svenning Svenningsen og Niels Brøndum blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

Der var ingen kandidater til/som revisor. Følgeligt blev der ikke valgt nogen revisorsuppleant. 

 
6. Fastsættelse af årskontingent. 

Kontingentet fastholdes til kr. 100,00 pr husstand. 
 
7. Eventuelt. 

Der blev forespurgt til alderen på pontonen. Selve pontonen med vippe er købt i 2014, og stigen 
er købt og monteret i 2015. 
 
 
Ref.: Ejvind Sørensen (2021-10-17) 
 
  


