
Referat fra generalforsamling i Allerup Fjordarealer 

Sted og tidspunkt: Den gamle vandværksbygning, tirsdag den 14. juli 2020, kl. 19.00. 

Repræsenteret var 7 ud af 33 medlemmer — heraf var en repræsenteret ved fuldmagt. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af revideret regnskab 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af 

budget 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor inldusiv valg af revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Formand Boe Boesen var blevet forhindret i deltagelse, hvorfor Anders Hagelund på vegne af 
bestyrelsen bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik aftenens dagsorden. 

Ad. 1 

Line Kirketoft Justesen blev valgt dirigent. 

Ad. 2 

Anders Hagelund og Jan Justesen gennemgik kort foreningens aktiviteter i 2019, der blandt 
andet havde omfattet afholdelse af Sankt Hans aften med bål på foreningens arealer samt ar-
bejdsdag ved henholdsvis foreningens bygning og på de grønne arealer. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. 3 

Anders Hagelund gennemgik det på forhånd udsendte regnskab for 2019 og budget for 2020. 

Regnskabet for 2019 udviste et overskud på 10.201,54 kr., hvilket primært kan henføres til 
salg af udstyr. 

I 2020 budgetteres med et nul-resultat og uændret kontingent. 

Der var et spørgsmål vedrørende gebyrudgifter til foreningens pengeinstitut. Gebyret kan hen-
føres til foreningens brug af netbank. 

Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskab eller budget, der herefter blev godkendt. 



Ad. 4 

Bestyrelse havde stillet følgende forslag: 

Tekst i §5 ændres fra: 

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned" 

Til: 

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned" 

Forslaget er motiveret af, at generalforsamlingen herefter kan afholdes på foreningens 
egen matrikel (Den tidligere vandværksbygning) 

Alle syv repræsenterede medlemmer stemte for forslaget. 

Da vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for, vil der blive 
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. På den 
ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de repræsenteredes stem-
mer. 

Ad. 5 

Der var ingen forslag fra foreningens medlemmer. 

Ad. 6 

Jesper Dohrup havde inden generalforsamlingen trukket sit oprindelige kandidatur. 

Til bestyrelsen blev uden afstemning valgt: 

Peter Krebs, Fjordparken 57 
Dennis Vestergaard Nielsen, Lærkevej 48 

Ad. 7 

Som Suppleanter blev følgende valgt uden afstemning: 

Lars Hyldegaard, Falkevej 8 
Hanne Friese Christiansen, Kalundborgvej 263 

Ad. 8 

Følgende blev valgt til revisor og revisorsuppleant uden afstemning: 

Mette Larsen, Lærkevej 54 (revisor) 
Kim Friese Christiansen, Kalundborgvej 263 (revisorsuppleant) 



Ad. 9 

Under eventuelt var der drøftelse om udformning af kajakreol, ønske om indkøb af klapstole 
til foreningens bygning samt bænke på foreningens arealer. 

Der var ligeledes fra foreningens medlemmer et ønske om at få sat dørholder op i foreningens 
bygning, således transport af kajakker ind og ud af bygningen blev nemmere at håndtere. 

Der var ingen yderligere bemærkninger. 

Kl. 19.28 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Dato Dirigent, Line Kirketoft Justesen 
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