Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Borgerforening, lørdag den 21.
november 2020 kl. 13:00 i fælleshuset.
Til generalforsamlingen er fremmødt 20 personer kl. 13:00.
Preben byder velkommen og informerer om gældende Corona regler, og betingelser for afholdelse
af generalforsamlingen.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Martin vælges og takker for valget. Han opfordrer til at der er en god tone på generalforsamlingen,
og alle godkender at den er varslet indenfor fristen.
Tage og Flemming vælges som stemmetællere.
Punkt 6 indkomne forslag, flyttes op som punkt 4, da det har betydning for den nye bestyrelses
beslutningsgrundlag.
Punkt 2 formandens beretning. Se vedhæftede.
Preben opfordrer til 1 minuts stilhed for at mindes Jens Burchardt.
Preben fortæller om alle de tiltag, som er udført i den forgangne periode.
Bl.a. omkring projekt ”Svanen” som måtte droppes, da den var i dårligere stand end forventet. Det
har kostet at få ryddet op efter projektet, men der er bl.a. givet et tilskud på 5.000 kr fra Virksund
Camping.
Mange tiltag omkring slæbestedet, Y-bomme, nye rør, belysning, mulighed for selv at sætte nye
rør uden at skulle leje udstyr hertil. Et igangværende projekt omkring ny stejleplads.
12/10 afholdte Borgerforeningen 40 års jubilæum i Fælleshuset.
Gennemgang af hvad der ellers er sket med bestyrelsen, ny konstitueret formand, og 2 nye
suppleanter René og Kjeld.
Gerda har påtaget sig opgaven som kasserer i borgerforeningen, og præsenteres senere som ny
kasserer.
Spørgsmål til Preben:
Lindy roser for beretningen, og spørger omkring en masse forslag som kom fra borgermødet? Han
savner svar omkring nogle af de gode forslag som indkom?
En del af forslagene er nået, men der er også mange forslag som endnu ikke er udført. Der snakkes
omkring svingbane, og hastighed på dæmningen, der er dialog i gang omkring det ved politikere
(Kristian Pihl Lorentzen) Vi får løbende nærmere information.
Svend Erik Andersen spørger til Svanen og pladsen som den stod på. Pladsen som Svanen stod på
er blevet forskønnet, men pladsen tilhører havnen. Der er planer på havnen omkring multihus,
osv. på arealet.
Beddingshuset er ikke bevaringsværdigt, oplyser Gerda. Hun fortæller også om at havnen arbejder
videre med projektet. Der ledes efter en kutter, som har relation til Limfjorden.
Svend Erik spørger videre til stejlepladsen, projektet har været sat i bero pga. corona, men
projektet er meget langt mht. tegningen m.m.
Beretningen godkendes enstemmigt.

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab, med forslag til kontingent. Se vedhæftede regnskab.
Gerda fortæller omkring det nye regnskabsprogram, og momsregistreringen. Regnskabet bliver
omdelt til deltagerne, og gennemgået.
Gerda fortæller at der nu er taget mere med i regnskabet. Alt er sat til værdi, både huset,
slæbestedet osv. Så regnskabet er stillet mere op som et regnskab i en virksomhed.
Der forklares omkring udfordringerne med mange forskellige mobilepay konti, da brugeres
telefoner husker det tidligere brugte nummer. Så Mobile pay er blevet forenklet så der fremover
kun er en konto, og en bankkonto.
Fremadrettet skal regnskabet sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er
lavet et fantastisk stykke arbejde med regnskabet og opdelingen af de forskellige poster.
Spørgsmål fra Lindy til udgifter til vedligehold, Gerda viser hvilke omkostninger der har været. Hun
viser også hvad udgifterne til kræmmermarked har været, i forhold til leje af jord til P-plads.
Preben informerer om baggrunden for valg af regnskabsprogram. Programmet er det mest brugte
til foreninger, og anbefalet af revisor og kasserer.
Svend Erik Lægaard spørger til principper omkring afskrivning af bygninger. Gerda fortæller at
værdien af fælleshuset bliver mindre og mindre, og derfor på et tidspunkt ikke har nogen værdi.
Nedskrivningen er et fast beløb, da borgerforeningen ikke er underlagt beskatning.
Der spørges til en post med vedligehold, men igen forklares at det er en udgift der har været, som
er lagt herunder selvom det er flagstænger der er købt.
Regnskabet godkendes med klapsalver.
Flemming spørger til planer fra bestyrelsen omkring investeringer og andre muligheder. Der er
ikke andre udgifter i udsigt end stejleplads som måske skal afholdes indenfor nærmeste fremtid.
Preben fortæller om mulig ny varmekilde i fælleshuset, men intet konkret.
Lars Brammer fortæller omkring mulige investeringer i nye hårde hvidevarer, som samlet kan
nedbringe de kommende udgifter til strøm. Forbrug skal selvfølgelig sættes efter behov.
Budget kommer i den næste periode.
Forslaget omkring hævelse af kontingent fra 125kr til 250 kr blev vedtaget.
Punkt 6 indkomne forslag:
Der er kigget på foreningens vedtægter og opdatering heraf. De er opdateret i samarbejde med en
jurist.
Foreningen har hjemsted i Skive kommune.
§3 er den største ændring, hvor alle der har fast bopæl i Virksund kan optages som aktivt medlem i
foreningen. Uanset om man bor i helårshus eller sommerhus.
§4 er uændret med undtagelse af at punkt 7 fremover skal flyttes op, så indkomne forslag er før
valg af bestyrelse.
§5 Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem.
§6 Der ændres her hvem der vælges på generalforsamlingen, i lige år og ulige år.
§6a Her mangler tekst omkring hvad konsekvensen er hvis ikke man har betalt kontingent. Men
det er logisk at hvis ikke man har betalt kontingent så er man ikke længere medlem.
§7 Kassereren står i de nye vedtægter for varetagelsen af foreningens formue.

Der er spørgsmål til om det er godkendt at kassereren har adgang til alle foreningens midler.
Bekymringen er om kassereren kunne investere foreningens penge.
De nye vedtægter vedtages med klapsalver.
Forslaget omkring takstforhøjelse kan ikke vedtages, da det ikke er indsendt rettidigt. Det
behandles igen til marts 2021. Det skal efter vedtægterne være sendt ud til medlemmer inden 1.
marts 2020.

Punkt 4 Valg af bestyrelse og suppleanter.
Der skal vælges en formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
Preben Møller vælges som ny formand for de næste 2 år.
Svend Erik Lægaard vælges som nye bestyrelsesmedlem for de næste 2 år.
Kasserer vælges fra nu til marts 2021 Gerda vælges.
Leo Bertelsen fortsætter for det næste år.
Gitte Steinicke vælges som ny bestyrelsesmedlem.
Lars Brammer vælges som suppleant for de næste 2 år.
Hans Bech vælges som suppleant for 1 år.
Ny revisor skal vælges, Kjeld Møller bliver valgt.
Revisor suppleant, her vælges Inge Marie.
Punkt 7 Eventuelt.
Der diskuteres igen hvem der kan leje huset, og hvad det koster at leje huset osv.
Flere får mulighed for at leje huset, og det giver bekymringer omkring om reglerne bliver
overholdt.
Flemming bringer en bekymring omkring at medlemmer af borgerforeningen ikke kan søsætte en
båd uden at betale for et dagskort m.m.
Der spørges til hvem der ejer jorden foran foreningshuset, og om andre må stille noget op. Der
spørges om der er spiritusbevilling til pølsevognen?
Gerda forklarer at ønsket med pølsevognen er at skabe hygge og mulighed for, at alle i Virksund
kan mødes i den periode af året, hvor alt andet er lukket ned. Både Campingplads, Skipperkro og
Café Virksund, har sagt god for at vi sælger pølser i vinterhalvåret.
Der er indhentet tilladelse, endda fra 3 instanser, til at sælge øl og vin med kapsel, som man
kender fra detailhandel men der er ikke givet spiritusbevilling til pølsevognen, derfor sælges der
også alkoholfri gløgg.
Hans Bech syntes det ikke kan være et problem at pølsevognen står på fællesarealet, da det er til
glæde for alle.
Bestyrelse må fra gang til gang tage stilling til hvem der kan få lov til at bruge arealet.

Der snakkes om mulighed for at reparere molen med beton og duge.
Verner spørger til stejleplads, og hvad det kommer til at koste. Der skal efterfølgende være nogen
til at vedligeholde det.
Mange af tingene bliver sponsoreret, så der ikke i den sidste ende kommer til at koste foreningen
en masse.

