Referat fra generalforsamling afholdt i Virksund Borgerforening d. 21. marts 2019 i Fælleshuset i Virksund.

Foreningens formand, Flemming Graversen bød velkommen til foreningens generalforsamling.

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Uffe Olsen som dirigent.
Fra salen blev foreslået Martin Lindgaard.
Der blev valgt 2 stemmetællere, Ejgil Vejvad og Lis Nygren.
23 stemte på Uffe Haagen Olsen og 17 stemte på Martin Lindgaard.
Uffe takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.

Pkt. 2 Formandens beretning.
Flemming Graversen viste Power Point indeholdende forskellige dias med overskrifter fra bestyrelsen
arbejde i det forgangne år.
Der henvises til Power Point dias, som efterfølgende er udskrevet og vedlagt som bilag 1.
Herefter henviste han til udvalgene.

Aktivitetsudvalg – Ulla Sørensen
Der afholdes bødekursus tirsdag aften, hvor der sys garn og repareres fiskeredskaber. Der er oprettet en
strikkeklub en gang om ugen, hvor mødet afsluttes med en gang gymnastik. Der bliver spillet kort og en
gruppe spiller Billard flere gange om ugen.
Aktivitetsudvalget har stået for afvikling af hjælperfesten til Kræmmermarkedet. Festen blev igen i år
afholdt i Havnens klubhus.
Der har endvidere været afholdt en fælles spisning op til jul.
26.marts er der planlagt en foredragsaften med ”Rav Åges søn”, Bjarne Hnsen, der kommer og fortæller
om Høfde 42 Der vil i samme forbindelse blive talt om Rav. Der serveres kaffe og kage i forbindelse med
foredraget.
Endelig er der planlagt en udflugt for Foreningens medlemmer. Det bliver en bustur til Fur, hvor der vil blive
en guidet rundvisning. Aktivitetsudvalget udsender nærmere om dette arrangement.

Fælleshus –
Der blev orienteret om vedligeholdelsesarbejder på Fælleshusets døre og vinduer. Bl.a. er der monteret
dryptud med henblik på at undgå, at der trænger vand ind i træet. Låsen på hoveddøren er repareret.

Jollebro udvalget – Lars Brammer.
Lars oplyste, at der efter sidste års generalforsamling blev nedsat et 11 mands udvalg der i det forløbne år
har arbejdet med udvikling af især sikkerheden omkring Jollebroen.
På et møde blev der lavet en brainstorming, hvor der blev beskrevet 15 punkter til forbedring af broen og
herunder også Slæbestedet.
Sikkerheden er nu forbedret ved slæbestedet med udlægning af et kunsttæppe, som forhindrer, at man
glider på betonen i forbindelse med udsætning af både.
Jollebroen er forlænget, og der er indkøbt Y-bomme, og monteringen af disse er indledt. Der mangler at
blive slået yderligere et par pæle til forlængerdelen, og de sidste 4 y-bomme skal monteres. Y-bommene
gør det lettere at stige ned i bådene og letter fortøjring i og med, der kan fortøjres på langsiden. Derudover
er det også blev pænere at kigge på i og med, at de sorte fortøjringspæle nu er hevet op.
Udvalget har lånt 50.000 kr. til projektet af Borgerforeningen. Dette lån vil hurtigst muligt blive indfriet, idet
udvalget allerede på nuværende tidspunkt har solgt reklamepladers på Info-tavlen for ca. 60.000 kr.
Udvalget er endvidere i gang med udskiftning af de mange skilte ved Slæbestedet, og der er indhentet
tilladelse til opsætning af en info tavle, hvor der samlet kan informeres om det, der skal. Denne tavle har
også åbnet mulighed for en reklame del, hvor der nu sælges reklamepladser til sponsering af anlægget.
Trygfonden har sponseret en redningsstander til opsætning. Denne vil blive opsat i nær fremtid.

Dirigenten satte formandens beretning til debat.

Martin Lindgaard oplyste, at formandens oplysning fra samarbejdsudvalget vedrørende Havnens projekter
ikke var korrekt. Der er ikke truffet aftale om udvidelse af mastehuset med plads til kajakklubben og med
indretning med sauna med videre. Der har været talt meget om det, men der er pt. Ikke truffet nogen
beslutninger, og der er ikke fremsendt ansøgning til Skive Kommune.
Der var flere bemærkninger til emnet.
Dirigenten konkluderede, at der måtte foreligge en kommunikationsbrist i forhold til oplysningerne givet på
samarbejdsudvalgsmødet.
Flere indlæg om problemer med låsen i hoveddøren. Det blev påpeget på sidste års generalforsamling, at
bestyrelsen skulle finde en brugbar løsning på problemet. Selvom låsen måske er justeret og selve låsen er
skiftet, er der fortsat et problem.Det blev besluttet, at den nye bestyrelse snarest muligt skal finde en
brugbar løsning på problemet.
Generalforsamlingen kunne herefter godkende formandens beretning.

Pkt. 3 – Aflæggelse af regnskab med forslag til kontingent.
Kassereren, Søren Nygreen indledte punktet med at rose foreningens valgte revisorer for at have godkendt
regnskabet med kun ganske få noter.
Han gennemgik herefter de enkelte punkter i regnskabet, mens tallene via overheadprojektor blev vist på
lærredet.
Kassereren oplyste, at Kræmmermarkedet havde givet et overskud på 100.000 kr. , hvilket er det bedste
resultat i den tid, vi har gennemført Kræmmermarked.
Efter fremlæggelsen satte dirigenten regnskabet til debat.

Preben Møller anmodede om, at revisorernes noter blev fremvist for forsamlingen.
Søren Nygren oplyste, at noterne ikke kunne fremvises digitalt, da han ikke havde en fil, han kunne
fremvise.
Foreningens revisor Peter Riis meddelte herefter, at han medbragte en kopi af de fremsendte noter.
Det blev herefter besluttet, at dirigenten foretog oplæsning af noterne.
Noterne vedlagt referat som bilag 2.
Peter Riis supplerede med at oplyse omkring bogføringsfejl på driftskontoen.
Der blev fra flere sider givet udtryk for, at regnskabet burde udleveres på papir som et samlet regnskab
med påtegning fra foreningens revisorer.
Preben Møller anmodede om skriftlig afstemning.
Ved den følgende afstemning blev der afgivet 60 stemmer. 29 stemte imod regnskabet. 28 stemte for. 3
undlod at stemme.
Dirigenten konkluderede, at regnskabet var forkastet.
Efter afstemningen var der yderligere debat om regnskabet.
Birgitte (kroen) tilkendegav, at det ville være lettere at forholde sig til regnskabet, hvis der var et papir med
regnskab, man kunne forholde sig til.
Inger Marie tilkendegav, at det måtte være muligt at finde nogle hovedpunkter, man kunne måle på.
Hans Korsgaard, oplyste, at han havde krævet penge op for Slæbestedet, men der kom ikke nogen og
hentede pengene før meget sent. Hans mente, at bestyrelsen havde en Laissez faire holdning til tingene.
Kassereren oplyste, at bestyrelsen anbefalede uændret kontingent på 125. kr. pr. medlem.

Regnskabet er efter generalforsamlingen modtaget på en fil og vedlægges i udskrevet form som bilag 3.

Punkt 4 – Valg af bestyrelse og suppleanter.
Dirigenten indledte punktet med at opsummere, hvem der i henhold til indkaldelsen var på valg til
bestyrelsen.
Martin Lindgaard tilkendegav, at det måtte være mest korrekt, at man startede med at vælge formanden.
Flemming Graversen oplyste, at han gerne ville trække sig fra formandsposten på grund af manglende tid til
arbejdet. Bestyrelsen foreslog Lone Træholt som ny formand for Virksund Borgerforening.
Lone Træholt introducerede sig selv for generalforsamlingen. Hun orienterede bl.a. om sin tilknytning til
Virksund og herunder at det egentlig var Gitte Kragh, som oprindelig foreslog hende at stille op som
kandidat til formandsposten. Nu var hun opfordret af den siddende bestyrelse og havde i denne forbindelse
haft en snak med Svend Erik Lægaard og Preben Møller, som ligeledes stiller op til bestyrelsen. Denne
samtale havde bl.a. indeholdt en snak om, hvilke værdier, der fremover skal arbejdes med i
Borgerforeningen.

Lone Træholt blev valgt som foreningens formand med akklamation.

Dirigenten gik herefter videre med valget som næstformand. Knud Knudsen ønsker at trække sig fra
posten. Bestyrelsen foresslog Preben Møller som ny næstformand.
Preben Møller introducerede sig selv for generalforsamlingen. Preben fortalte lidt om hans tidligere
arbejde i bestyrelsen og herunder arbejdet med projekt ”Færgestedet”, der omhandler ”Den Gamle
Færgebro”, Slæbestedet, Jollebroen, Fiskerhusene og Fælleshuset.
Preben Møller blev valgt med akklamation.
Dirigenten oplyste, at Tage Christensen ligeledes har ønsket at trække sig fra posten. Bestyrelsen har
foreslået Svend Erik Lægaard til posten. Derudover er Ulla Sørensen foreslået og da Leo Bertelsen ønsker at
fortsætte, blev der gennemført skriftlig afstemning.
Ved den skriftlige afstemning fik Svend Erik Lægaard 56 stemmer, Leo Bertelsen 40 stemmer og Ulla
Sørensen 20 stemmer.
Svend Erik Lægaard blev valgt og Leo Bertelsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Som suppleant blev genvalgt Rene Bertelsen.

Pkt. 5 – Valg af revisorer.
Det blev oplyst, at foreningens revisorer, Susanne Birch Møller og Peter Riis ikke var på valg.

Pkt. 6 – Forslag til behandling.
Forslag 1:
De gamle toiletbygninger, som foreningen låner af Kommunen og anvender til lager, renoveres og tages i
brug som toiletter. Stillet af Gitte Steinicke.
Gitte Steincke begrundede forslaget med at fortælle om problemet med alle gæsterne – lystfiskerne på
Odden, der rent ud sagt sidder og skider og pisser alle vegne.
Preben Møller oplyste, at han gerne tilkendegav, at det er et stort problem. Han mente dog, at det var et
kommunalt problem og ikke et problem for Borgerforeningen. Han lovede, at den nye bestyrelse igen vil
tage fat i Skive Kommune og se, om man kan løse problemet. Udover problemet på Odden er det også et
problem ved Fælleshuset. Hver gang der kommer et busselskab om sommeren, kan gæsterne ikke finde det
offentlige toilet, som er beliggende ved Lystbådehavnen.
Kjeld Møller henviste til toiletbygningen på havnen i Sundstrup. En bygning som Viborg Kommune har
opstillet.
Gitte Steinicke trak herefter forslaget i forventning om, at den nye bestyrelse vil løse problemet.

Forslag 2.
Årlig leje af plads ved Jollebroen ændres fra 250.- kr. til 500.- kr. Stillet af broudvalget v/Svend Erik
Lægaard.
Lars Brammer begrundede forslaget yderligere Det hænger sammen med de forbedringsarbejder, der
bliver lavet på Jollebroen.
Det blev pointeret, at prisen for ikke medlemmer stiger til 1000.- kr. årligt for en bådplads.
Hardy spurgte om tidsperioden for de tegnede sponsorater på info tavlen.
Lars Brammer svarede, at de gjaldt for en periode på 3 år.
Rene Bertelsen spurgte om forhøjelsen, såfremt den blev vedtaget, ville gælde for 2019 Flere har allerede
betalt de 250.- kr. for deres bådplads i 2019.
Lars Brammer oplyste, at såfremt forslaget godkendes, vil der blive opkrævet ekstra 250.- kr. for 2019.
Uffe Olsen opfordrede til at, der blev lavet et nyt takstblad for Forleningen.
Forslaget blev sat til skriftlig afstemning.
Forslaget vedtaget med 26 stemmer for og 8 stemmer imod.

Forslag 3.
Fælleshuset kan også udlejes til kræmmermarkedets frivillige hjælpere. Stillet af Lindy Gandrup.

Lindy Gandrup begrundede forslaget, med at det efterhånden er svært at finde frivillige hjælpere til
kræmmermarkedet. Det har været et ønske gennem flere år fra frivillige hjælpere, at man som tak for
hjælpen kunne få lov til at leje Fælleshuset. Flere hjælpere har tilkendegivet, at de ikke ønsker at hjælpe
såfremt det ikke bliver en mulighed.
Preben Møller tilkendegav, at huset er opført til Virksund borgerne, og giver man først én gruppe lov til at
leje huset, hvem bliver så de næste. Huset er booket, men ikke overbooket, og det er et ønske, at det
vedbliver med at være sådan.
Edvard tilkendegav, at han syntes det egentlig er en fin gestus fra Borgerforeningens side, at man som par
kan deltage i en hjælperfest ved f.eks. bare at have hjulpet nogle timer med som f.eks. parkeringsvagt.
Edith tilkendegav, at såfremt der kommer flere til ,der kan leje huset, vil huset også hurtigere blive nedslidt.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Der blev ikke krævet skriftlig afstemning.
Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for og en overvejende del af forsamlingen, der stemte imod
forslaget.

Pkt. 7 – Eventuelt.
Gitte Steinicke anmodede om, at alle der ønsker at hjælpe ved dette års kræmmermarked, skriver sig på
omdelte seddel med mailadresse samt angivelse af, det man ønsker at hjælpe med.
I samme forbindelse ønskede Gitte en udmelding fra lodsejerne langs Sundvej, om arealet ud for ens
ejendom må udlejes til kræmmerne.

Hans Korsgaard oplyste, at så vidt han huskede, blev Virksund Borgerforening oprettet i efteråret 1979 på
initiativ fra Sigurd Bertelsen. Dette betyder, at Virksund Borgerforening i 2019 har 40 års jubilæum, og
dette bør vel fejres.
Peter Riis tilkendegav, at det kunne være en god idet, at alle foreninger i Virksund gik sammen om
afholdelse af Kræmmermarkedet, så det ikke er én forening, der alene har ansvaret.
Maibritt spurgte, hvem man skal kontakte såfremt noget ønskes ændret i Borgerforeningens tombola ved
Kræmmermarkedet. Det er Gitte Steinicke.
Lindy Gandrup anmodede om en tilkendegivelse fra Kroen og Campingpladsen om, hvad
Kræmmermarkedet betyder for deres virksomheder.
Birgitte Sørensen, Kroen, oplyste, at hun igennem flere år har levet af Kræmmermarkedet. Hun oplyste, at
hun har arbejdet hårdt på ikke at være helt afhængig af Kræmmermarkedet i hendes virksomhed. I dag har
hun andre aktiviteter. I dag betyder markedet ikke længere så meget, som det gjorde engang.
Hans Korsgaard oplyste, at markedet er specielt for Virksund. Han vil meget nødigt undvære uge 29 med
Kræmmermarked i Virksund ,og han udtrykte stor glæde for Borgerforeningens indsats.
Kjeld Møller spurgte, om Borgerforeningen eventuelt kunne arbejde for etablering af en afmærket
svingbane fra Hobrovej og ind ad Sundvej.

Bestyrelsen tilkendegav, at man vil gå i dialog med Skive Kommune omkring dette emne.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til afsluttende bemærkninger.
Efterfølgende Kaffe med Lindys lysbilledshow.

