
Referat fra generalforsamlingen i Sundstrup Borgerforening fredag den 11. marts 2016 i Fiskerhuset 

1. Valg af dirigent og referent.  

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

2. Godkendelse af dagsorden. 

Jan konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gennemgik herefter dagsordenen, der 

blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 

Formand Poul Sørensen aflagde bestyrelsens beretning og gennemgik i den forbindelse årets gang i 

foreningen. Aktiviteterne omfattede: 

• Forårets affaldsindsamling i Sundstrupområdet og rengøring i Fiskerhuset 

• Sank Hans arrangement med fin tilslutning og båltale ved byrådsmedlem Søren Gytz 

• Sensommerfest i Fiskerhuset med spisning og dans. 

• Opfølgningskursus i hjertestarter. 11 deltog, hvoraf 9 var nye. 

• 1. søndag i advent var der traditionen tro tænding af juletræet. Efterfølgende julehygge i 

Fiskerhuset, hvor Kirsten og Poul Thøgersen underholdt med sang, musik og lege for børnene. 

Formanden takkede for den fine underholdning. 

 

Poul oplyste derudover, at der var blevet investeret i et nyt varmeanlæg til Fiskerhuset, idet det gamle 

var brudt sammen. Omkostningen blev dog ikke så stor, idet forsikringen dækkede hovedparten af 

udgiften. 

Der har været en dialog med Viborg Kommune om mobildækningen i Sundstrup, da den er dårlig flere 

steder i byen. Op til den enkelte borger at kontakte eget selskab. 

Sundstrup er nu en del af projekt ”Fjordklyngen”, der er et samarbejde mellem 6 landsbyer i vores 

nærområde. I dette projekt arbejdes der med følgende tiltag: 

• Bedre adgang til Tanghuset, da mange skoleklasser i området bl.a. gerne vil bruge det.    

• Bedre adgang til gravhøjene ”Marens Patter”. 

• Anlæggelse af et madpakkehus ved havnen i Sundstrup. 

• Afholdelse af en muslingefestival den 21. maj 2016 på havnen i Sundstrup. Festivallen starter 

kl. 14.00 med musik og de lokale fiskere serverer gratis muslingesuppe. Kl. 18.30 bydes der på 

helstegt pattegris og efterfølgende dans i teltet. I forbindelse med festivallen er der arrangeret 

buskørsel mellem de 6 byer til den favorable pris af 20 kr.  

• Den 28. april 2016 er der generalforsamling på Værestedet i Låstrup. 

 

Et af de første tiltag i Fjordklyngen var en motions-dag mellem de 6 byer, hvor omkring 100 deltog. 

Poul oplyste, at Møldrup landsbyråd nok må forventes at blive nedlagt, da der nu dels er etableret et 

landsbyråd for hele kommunen og dels Fjordklyngen for vores nærområde. Der er heller ikke længere 

den samme opbakning til det, og midler er der ingen af i Møldrup Landsbyråd. Poul opfordrede 

generalforsamlingen til at tage stilling til, hvorvidt Sundstrup evt. skal fortsætte i dette råd, hvis det 

alligevel bliver bevaret. 

 

Poul oplyste videre, at der er bestilt skilte, der henviser til hjertestarten ved Vandværket på Strandvejen 

og Fiskerhuset. Den 17. april bliver der afviklet den årlige affaldsindsamling og rengøring af 



Fiskerhuset. Poul nævnte også, at årets helt i Sundstrup, Carsten Frederiksen blev kåret på 

sensommerfesten.  

Dette års båltaler bliver Inge Karlson fra Skringstrup. 

Generalforsamlingen godkendt herefter formandens beretning. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasserer Susanne Christensen gennemgik det reviderede regnskab og konstaterede, at overskuddet 

udgjorde 2.756 kr. og en balance på 112.932. Overskuddet er lavere end tidligere år, hvilket primært 

skyldes udgifter til nyt varmeanlæg. Der blev spurgt, hvorfor udlejningen har været mindre? Susanne 

oplyste, at der ikke har været erhvervsudlejning i det forløbne år. I år er der bl.a. investeret i et nyt 

komfur til køkkenet. Herefter blev regnskabet godkendt.  

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

generalforsamlingen. 

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag til bestyrelsen. 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr./voksen og 200 kr. 

for hele husstanden. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det blev vedtaget af generalforsamlingen 

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

     På valg var: Jesper Holmgaard, Susanne Christensen og Tove Kjølhede og suppleant Niels Sørensen.           

Susanne Christensen og Jesper Holmgaard ønskede ikke genvalg. Tove Kjølhede og Niels Sørensen 

oplyste, at de gerne modtog genvalg som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant. Poul 

Thøgersen og Bodil Risdahl blev foreslået som nye medlemmer af bestyrelsen. Idet der ikke var 

yderligere forslag til bestyrelsen og suppleant konstaterede dirigent at de således var valgt. 

 Det betyder, at den nye bestyrelse herefter består af Poul Sørensen og Poul Hummeluhr, Tove 

Kjølhede, Poul Thøgersen og Bodil Risdahl og med Niels Sørensen som suppleant.  

8. Valg af revisor – Jane Høj er på valg. 

Jane høj blev genvalgt. 

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

Per Christensen blev genvalgt. 

10.  Landsbyråd - hvad gør vi med Landsbyrådet? 

Generalforsamlingen debatterede den fortsatte deltagelse i Møldrup Landsbyråd på baggrund af 

formandens oplæg. Generalforsamlingen besluttede, at Sundstrup Borgerforening skal trække sig ud af 

Møldrup Landsbyråd. 

11. Valg til Fjordklyngerådet – Niels er på valg – ønsker at fortsætte. 

Niels Sørensen blev genvalgt til Fjordklyngerådet og blev foreslået til dens bestyrelse. Deltagerne i 

generalforsamling blev opfordret til at møde op til generalforsamlingen i Fjordklyngen den 28. april i 

Låstrup, hvor valget skal finde sted. 

12. Viborgegnens landdistriktsråd. 



Generalforsamlingen foreslog bestyrelsen, at de foreslår bestyrelsen for Fjordklyngen, at den arbejder 

for, at de 6 landsbyer i Fjordklyngen lader sig repræsentere af et valgt medlem til Viborg Landsbyråd. 

Hvis ikke der kan findes opbakning til det, besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen for Sundstrup 

Borgerforening finder en repræsentant til Viborgegnens landdistriktsråd. 

13.  Evt. 

Det blev foreslået, at bestyrelsen undersøger mulighederne for at udvide Fiskerhuset, efter at der nu er 
blevet lempet på reglerne for bebyggelse indenfor strandbeskyttelseslinjen. 

Formanden oplyste, at projektet med stianlæg mellem Virksund og Sundstrup er skrinlagt. Han oplyste 
desuden om, at der bliver indvielse af den nye sti mellem Sundstrup og Uldbjerg den 19. marts. Som en 
del af stien bliver der opsat et bord/bænkesæt i Sundstrup og opsat skilt om ruten. 

Niels oplyste, at der arbejdes med etablering af en Fjordpark, og at der i den forbindelse arbejdes på en 
større brug af Tanghuset. Han oplyste ligeledes om, at Viborg Kommune har udarbejdet en 
klimatilpasningsplan, der peger på, at der også i Sundstrup kan blive udfordringer under ekstreme 
vejrsituationer og foreslog, at bestyrelsen indsender bemærkninger til denne plan med ønsker om tiltag. 

 

Efter generalforsamling var foreningen vært ved stegt flæsk med persillesovs, kartofler og salat, kaffe og 

småkager. Aftenen blev afsluttet med visning af gamle billeder fra Sundstrup. 

 


