
Referat fra den ordinære generalforsamling i Sundstrup Borgerforening afholdt fredag 
den 20. marts 2015, kl 18.30 i Fiskerhuset.

Formand for borgerforeningen Poul Sørensen bød velkommen til generalforsamlingen med 
følgende dagsorden:

• Valg af dirigent og referent. Jan Møller blev valgt til dirigent og Per Christensen blev valgt 
som referent.

• Godkendelse af dagsorden. Jan indledte generalforsamlingen med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. de gældende vedtægter. Der var ingen af de 
fremmødte, der havde bemærkninger til det, hvormed dagsordenen blev godkendt.

3.   Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.  Formand Poul Sørensen aflagde 
beretning for årets gang i borgerforeningen, der bl.a. fremhævede følgende aktiviteter:

Dato Aktivitet Bemærkninger

27. april 2014 Strandrensningsdag og hygge ved 
Fiskerhuset

19. april 2015 bliver der igen 
afholdt strandrensningsdag 
m.v.

Juni 2014 Vi afholdt Sankt Hans bål med 
spisning og båltale ved Stine 
Damborg Pedersen fra Viborg 
Byråd.

24.oktober 2014 Efterårsfest i Fiskerhuset med 
helstegt pattegris m.m. på 
menuen. Bagefter underholdning 
ved Christian Thygesen fra 
Uldbjerg og aftenen blev afsluttet 
med dans.

Arrangementet blev til som en 
følge af at sensommerfesten den 
6. september måtte aflyses med 
for få tilmeldte.

December 201 Første weekend i advent blev der 
afholdt julehygge i Fiskerhuset og 
tændt juletræ ved Sundvej

20. marts 2014 Generalforsamling med spisning Årets helt i Sundstrup, Knud 
Kirkegaard,  fik overdraget 
pokalen og blomster

Derudover oplyste Poul:

at foreningens kasserer (Susanne) havde ansøgt Viborg Kommune og fået 
bevilliget penge til anskaffelse af en buskrydder og plæneklipper.

at bestyrelsen havde anskaffet trådløst internet til Fiskerhuset, som alle 
medlemmer i foreningen må benytte, når man er i / ved huset. Kodeorden er 
Sundstrup.

at der desværre er opstået problemer med foreningens hjemmeside med 
hensyn til rettigheder m.v. Derfor er man nu startet forfra og efterlyste i den 
forbindelse gamle billeder fra området, som kan lægges ind på den nye 
hjemmeside. Det kan også være andre ideer til tekst m.v. som kan være nyttig 
til vores hjemmeside. Bestyrelsen har planer om at sætte en kalender på den 
nye hjemmeside, hvor interesserede medlemmer kan se, hvad der er planlagt 
af kommende aktiviteter.

at Sundstrup Borgerforening er med i ”Fjordklyngen”, der består af en række 
landsbyer ved Limfjorden (Skals, Nr. Rind, Skringstrup, Uldbjerg og 
Sundstrup). Fjordklyngen har bl.a. til formål at styrke samarbejdet i området. 
Samarbejdet blev indledt med en bustur, hvor repræsentanter fra de forskellige 
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byer kørte rundt og besøgte de deltagende landsbyer og blev præsenteret for 
hinandens herligheder.

at der er generalforsamling i ”Fjordklyngen” den 15/4 2015.

at der er søgt og bevilliget 415.000 kr. til ”Fjordklyngen” Pengene er givet til 
projektering af en Fjordpark i området. 

at der i januar måned blev afholdt et borgermøde i Fiskerhuset om ”
Fjordklyngen” og hvilke ideer, der var fra Sundstrup. I mødet blev der bl.a. 
foreslået opført et madpakkehus ved Sundstrup Havn og faciliteter for 
vinterbadere.. På samme møde blev der også igangsat en proces for et ”
slogan” for Sundstrup. Flere ideer kom frem og formålet var at finde et, der 
særligt kendetegnede Sundstrup og som ikke lignede landsbyers.    

at Landsbyrådet i Møldrupområdet er bevilliget 20.000 kr. til et kulturelt 
arrangement i 2016. Det kan måske blive et arrangement på havnen i 
Sundstrup.

at en gruppe under borgerforeningen arbejder med et projekt for bl.a. 
etablering af en cykel- og gangsti mellem Sundstrup og Virksund. LAG Viborg 
– Skive er blevet inddraget i arbejdet.  

4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.

Det reviderede regnskab var udsendt sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. 
Kasserer Susanne Stisen gennemgik det reviderede regnskab, der viste et overskud på 
12.860 kr. således der nu er en egenkapital på 109.478 kr.

Regnskabet blev godkendt.

5.   Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

6.   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr./voksen og 200 kr. for hele husstanden. 
Det blev godkendt.

7.   Valg af bestyrelse og én suppleant. Suppleant vælges for et år ad gangen.

På valg var: Poul Hummeluhr og Poul Sørensen.

Begge blev genvalgt, idet de var indforstået med at genopstille.  Ligeledes blev suppleant 
Niels Sørensen, Sundvej 19 genvalgt.

8.    Valg af revisorsuppleant, idet suppleanten skal vælges for et år ad gangen.

Per Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
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9.   Afstemning om Sundstrups slogan:

Der blev afholdt afstemning om det nye slogan. De fleste stemmer fald på:

”Sundstrup, det s(j)ælsomme fiskerleje”

 fik flest stemmer og blev dermed valgt.

   

10. Valg til landsbyråd og Fjordklyngerådet.

Jan Møller og Niels Sørensen blev genvalgt til landsbyrådet.

Til Fjordklyngerådet foreslog generalforsamlingen, at Poul Sørensen og Niels Sørensen bliver 
valgt.

11. Evt.

• Der blev spurgt, hvad der sker i Landsbyrådet. Niels Sørensen oplyste, at det mest 
er udveksling af ideer mellem de deltagende landsbyer.

• Det blev foreslået bestyrelsen, at man undersøger om der kan laves en eller anden 
form for diskret belysning hen til Fiskerhuset

• Der blev spurgt til adgangsforholdene frem til Fiskerhuset. Formanden oplyste, at der 
er aftalt et møde med berørte naboer.

• Bestyrelsen blev opfordret til at arrangere et opfølgende hjertestarterkursus, og at 
det undersøges om der skal noget særligt lægges ind i hjertestarterkassen til brug for 
børn, der måtte få hjertestop.

Jan Møller afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Derefter gav 
forsamlingen formanden og den øvrige bestyrelse et stort bifald for et godt arbejde.

Efter Generalforsamlingen bød bestyrelsen på dansk bøf med bløde løg, kartofter sponseret 
af Hans Christian, Trekoner. Til dessert blev der serveret islagkage. Tak til bestyrelsen!
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