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Referat af Generalforsamling 2022 afholdt den 22. april på Limfjords Camping.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Lea Sørensen, der blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen
var indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Formand Hans Hovgaard og Kasserer/sekretær Ejvind
Sørensen.
Hans Hovgaard: Udspringspontonen giver stadig udfordringer, idet kun den ene betonklods
til fastgørelse er i brug – den anden faldt i vandet på vej ud sidste år.
Der mangler ligeledes den ene stige, så vi har aftalt med Søren (fritidsdykker) at han hjælper
os igen i år.
Ejvind Sørensen: I forbindelse med afslaget fra Kystdirektoratet har vi revideret projektet,
og været på Internettet for at finde andre løsninger.
Vi har bestemt os for at arbejde videre med en trappe der ”indbygges” i skrænten ligesom
den gamle trappe, og som et eksempel på hvordan dette kan være, har vi på hjemmesiden
hos Naturstyrelsen fundet en trappe (Kystvagtstien), der må kunne godkendes af
Kystdirektoratet.
Vi har ligeledes fundet et eksempel på omklædningsskærme som vi vil forsøge at få
tilladelse til.
Ovennævnte 2 forslag er tidligere fremsendt til Skive Kommune (Teknik, miljø & udvikling) og de
har sagt god for vore oplæg – naturligvis med ”farvemæssige hensyntagen” til naturen, og hensyn
til tidlige aftaler om placeringerne.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Det reviderede regnskab blev fremlagt (omdelt) af Ejvind Sørensen. Regnskabet der viste et
overskud på kr. 946,18 blev taget til efterretning.
Ejvind orienterede igen om vores bankskifte til Lunar Bank, hvor vi får renter i stedet for at betale
renter – der blev samtidigt gennemgået hvordan vi håndterer kontoen i Lunar Bank.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5. Valg til/af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
Karsten Sørensen og Ejvind Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Erik Boll blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
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Poul Larsen blev valgt som revisor.
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af årskontingent.
Kontingentet fastholdes til kr. 100,00 pr husstand.
7. Eventuelt.
Hans Hovgaard søger igen i år om at vi får rute 04 til Strandrensning, og derved støtte den
”slunkne kasse”.
Ref.: Ejvind Sørensen (2022-05-02)

