
Referat fra ordinær generalforsamling i Allerup Fjordarealer 

Sted og tidspunkt: Den gamle vandværksbygning, lørdag den 7. maj 2022, kl. 11.00. 

Repræsenteret var 15 ud af foreningens 49 medlemmer. 

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 inklusiv valg af revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

I fravær af formand Boe Boesen bød kasserer Anders Hagelund velkommen på vegne af be-

styrelsen. 

Ad. 1 

Line Kirketoft Justesen blev valgt som dirigent. 

Ad. 2 

Anders Hagelund gennemgik kort foreningens aktiviteter i det forgangne år, der blandt andet 
havde omfattet opsætning af udsigtsbænk på arealet ved birketræslunden. Foreningen er i be-
siddelse af endnu en udsigtsbænk, der forventes sat op ved vandkanten for enden af røret på 
foreningens vestligst beliggende areal. Herudover havde der været afholdt den traditionelle 
arbejdsdag ved den gamle vandværksbygning. Slutteligt orienterede Anders Hagelund om, at 
bestyrelsen havde fået en entreprnør til at slå det værste pil og øvrige invasive arter ned i 
strandkanten samt at Boe Boesen minimum en gang årligt med traktor vedligeholder engarea-
let ved birkelunden. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. 3 

Anders Hagelund gennemgik det på forhånd udsendte regnskab for 2021 og budget for 2022. 

Regnskabet for 2021 udviste et overskud på 4.863,32 kr. 

Resultatet er bedre end budgetteret, hvilket kan tilskrives, at arbejdet med at få fjernet ejen-
domskat og kloakbidrag er lykkedes, ligesom flere kaj akpladser er lejet ud, og der er kommet 
flere medlemmer. 



Foreningens egenkapital udgør herefter 57.221,64 kr. - udelukkende bestående af foreningens 
indestående i pengeinstitut. 

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

Ad. 4 

I 2022 budgetteres med et resultat på 0 kr. samt uændret kontingent. 

Under gennemgangen orienterede Anders Hagelund om foreningens igangværende bank-
skifte, der fremadrettet forventeligt kunne reducere gebyrudgifterne med ca. 1.000 kr. årligt. 
Dette - kombineret med en nyligt succefuldt gennemført "hvervekampagne" i form af omde-
ling af flyers - gav dog formentligt grund til alt andet lige at forvente et lille overskud i 2022. 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. 5 

Der var ingen forslag fra foreningens medlemmer. 

Ad. 6 

Til bestyrelsen blev uden afstemning genvalgt: 

Peter Krebs, Fjordparken 57 
Dennis Vestergaard Nielsen, Lærkevej 48 

Ad. 7 

Som Suppleanter blev følgende valgt uden afstemning: 

Louise Hauge Mortensen, Lærkevej 19 
Anne Leire-Hoffmann, Lærkevej 28A 

Ad. 8 

Følgende blev valgt til revisor og revisorsuppleant uden afstemning: 

Kim Friese Christiansen, Kalundborgvej 263 (revisor) 
Hans Michael Larsen, Lærkevej 42 (revisorsuppleant) 

Ad. 9 

Under eventuelt blev der ytret ønske om oprettelse af en facebookgruppe for området. Louise 
Hauge Mortensen og Anne Leire-Hoffmann arbejder videre med et koncept for en facebook-
gruppe. 

Der var desuden et ønske om gentagelse af Sankt Hans arrangement, hvilket bestyrelsen som 
udgangspunkt vil forsøge at arbejde videre med. 



Der var en drøftelse om grenaffaldet på foreningens areal ved strandkanten. Der var af biodi-
versitetesmæssige årsager tilslutning til at lade grenaffaldet ligge på arealet, men samtidigt et 
ønske om at det lå lidt længere væk fra stien. 

Slutteligt opfordrede bestyrelsen medlemmerne til at melde sig til turnusordningen med græs-
slåning ved den gamle vandværksbygning samt at sætte kryds i kalenderen den 18. juni 2022, 

hvor foreningens afholder arbejdsdag samme sted. 

Der var ingen yderligere bemærkninger under eventuelt. 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Dato Dirigent, Line Kirketoft Justesen 
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