
Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I SUNDSTRUP BORGERFORENING 

FREDAG D. 23/3-18 KL. 18.30 I FISKERHUSET 

 
Efter generalforsamling er foreningen vært ved wienersnitzel med brasede 

kartofler mm fra Anni i Virksund, kaffe og småkager, drikkevarer købes 

til rimelige priser. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter. 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Jan Møller og referent: Anne Marie Smidt 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dirigent: Jan Møller og referent: Anne Marie Smidt 

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 

Se vedhæftede fil af formandens beretning. Beretning godkendt.  

Efter beretningen blev der informeret om dette års aktiviteter: 

Hjertestarterkursus den 5. 4. 2018  

Affaldsindsamling den 22. 4. 2018 

Muslingefestival den 26.5. 2018 med Borgerforening som medarrangør 

sammen med Fjordklyngen. 

Græsslåning i 2018: Alle håber, at Bent kan fortsætte med en ændret 

græsslåmaskine, så Bent kan håndtere den, indtil da mangles der en afløser, 

evt. flere i en turnusordning. 

Maria er repræsentant i Viborg Landdistriktsråd. 

Hjemmesiden hedder: Sundstrup.dk 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Se bilag. 

 

Regnskabet er husstandsomdelt, kommenteret af kassereren og godkendt. 

5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 

generalforsamlingen. 

Ingen forslag 

 

6. Fjordklyngen 

Niels S: Der er doneret 20.000kr fra Nordea til muldtoilet ved Tanghuset, 2,4 

mill. til formidlings- og kaffehus ved havnen, et projekt over ca. 5 år, som vi 

kommer til at høre mere om og være aktive i. 

24. 4. 2018: Generalforsamling i Fjordklyngen, som består af Ulbjerg, 

Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup, Skals, Skringstrup. 

Sundstrup repræsentant: Niels Sørensen 

April: Klimatilpasningsmøde  



Udvalgsarbejdet er med rådgiver på, en stor hjælp 

Kommentar: Ros for det flotte arbejde, stor tak til Bodil og Niels 

 

 

7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr/voksen 

og  200 kr. for hele husstanden. 

Kontingentet er uændret 100 kr/voksen og 200 kr for hele husstanden. 

 

8. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. Suppleant vælges for 1 år.                                             

På valg er: Poul Thøgersen ønsker ikke genvalg, Bodil Risdahl, ønsker genvalg og 

Tove Kjølhede, ønsker genvalg.                                                                       

Suppleant  Niels Sørensen. 

Valgt: Bodil Risdahl, Tove Kjølhede og Jane Høj for 2 år 

Suppleant: Niels Sørensen for 1 år. 

 

 

9. Valg af en revisor suppleant  -   på valg er Per Christensen. 

Revisor: Poul Thøgersen  

Revisorsuppleant: Per Christensen for 1 år 

 
 

10.  Evt. 

 

Parasoller ønskes til solskinstimerne! 

Alex foreslår fælleshuset flyttet ned til havnen for udvidelse.  

Reaktion på det var: Det er en del af byens image, at det ligger der i 

strandkanten, men det er også det højeste sted, så aldrig oversvømmelse. 

Huset er beregnet til små forsamlinger, større i Ulbjerg eller Låstrup. 

Evt. udvidelse til ”vandsiden” 

Fællesspisning: god ide, udvalg nedsættes senere. 

Bestyrelsens tak til Poul Thøgersen for kassererarbjedet. 

 

 

TILMELDING TIL TOVE KJØLHEDE PÅ MAIL/SMS  

tkj@vesthimmerland.dk eller på tlf. 29441677 

SENEST  FREDAG  D. 16/3-18. 

 

 

VEL MØDT 

 

 

Uddelt 01.03.2018 

mailto:tkj@vesthimmerland.dk

