
Referat i?R'-a generalforsamling i Allerup Fjordarealer 

Sted og tidspunkt: Den gamle vandværksbygning, lørdag den 19. juni 2021, kl. 11.00. 

Repræsenteret var 9 ud af foreningens 36 medlemmer. 

Dagsorde 

1. Va[g 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 inklusiv valg af revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Formand Boe Boesen bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen. 

Ad. 1 

Line Kirketoft Justesen blev valgt dirigent. 

Ad. 2 

Boe Boesen gennemgik kort foreningens aktiviteter i det forgangne år, der blandt andet havde 
omfattet opsætning af hjertestarter doneret af Tryg Fonden - hvor de løbende udgifter til el 
sponseres af Mortensens VVS - samt opsætning af kajakreoler i foreningens bygning. Derud-
over orienterede formanden om, at Nordea Fonden havde givet tilsagn om en donation til ind-
køb af to bænke. 

Boe Boesen takkede bidragsydeme for ovenstående donationer og sponsorater samt forenin-
gens medlemmer for et godt samarbejde i forbindelse med foreningens aktiviteter. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. 3 

Anders Hagelund gennemgik det på forhånd udsendte regnskab for 2020 og budget for 2021. 

Regnskabet for 2020 udviste et overskud på 5.968,34 kr., hvilket primært kan henføres til salg 
af udstyr. 

Foreningens egenkapital udgør herefter 52.358,32 kr. - udelukkende bestående af foreningens 
indestående i pengeinstitut. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt. 



Ad. 4 

I 2021 budgetteres med et lille underskud på 2.300 kr. samt uændret kontingent. 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. 5 

Der var ingen forslag fra foreningens medlemmer. 

Ad. 6 

Til bestyrelsen blev uden afstemning genvalgt: 

Boe Boesen, Lærkevej 46 
Anders 1-agelund, Lærkevej 50 
Jan justesen, Fjordparken 55 

A41 7 

Som Suppleanter blev følgende genvalgt uden afstemning: 

Lars Hyldegaard, Falkevej 8 
Hanne Friese Christiansen, Kalundborgvej 263 

Ad. 8 

Følgende blev valgt til revisor og revisorsuppleant uden afstemning: 

Kim Friese Christiansen, Kalundborgvej 263 (revisor) 
Anne Leire-Hoffmarm, Lærkevej 28A (revisorsuppleant) 

Ad. 9 

Under eventuelt var der drøftelse om forebyggende foranstaltninger mod hundelorte på for-

eningens areal ved legepladsen, opsætning af vindue i foreningens hus, der muligvis ville 

kunne skabe grobund for yderligere aktiviteter samt opsætning af lille badebro, såfremt der 

kunne opnås enighed herom blandt de nærmeste naboer til en eventuel badebro. 

På spørgsmål herom var der desuden opbakning fra foreningens medlemmer til forsat bekæm-

pelse af pil og andre invasive arter på foreningens arealer. 

Der var ingen yderligere bemærkninger under eventuelt. 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og o -een. 
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