
Generalforsamling d. 7. marts 2023  
Deltagere inkl. bestyrelsesmedlemmer – 33 i alt.  

Dagsordenspunkt Referat 
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller  
 

 
Velkomst og åbning af generalforsamlingen ved formand 
Mads Trærup. 
 
Frits Madsen blev godkendt som dagens dirigent.  
 
Fællessang - Aarsdale’s Borgersang  
 

 
2. Beretning ved formand og evt. 

udvalgsformand 
 

 
I sin beretning berørte formanden følgende emner:  
 

• Generationsskiftet til trods, så lykkedes bestyrelsen 
med at sammensætte et årshjul og facilitere en 
række arrangementer hen over 2022.  

• Der har været fokus på at styrke det lokale 
samarbejde med foreningen Høkeren, hvor man 
bl.a. har været fælles om strandrensning, samt 
afholdelse af hhv. Skt. Hans og Fastelavn for byens 
børn – og man er netop i gang med at planlægge 
Årsdaledagen til september. 

• Formanden opfordrede venligt til bred opbakning 
omkring arrangementerne, hvor bestyrelsen fx snart 
inviterer til forårsbrunch og fællesspisning.  

• Ud over de fast etablerede aktivitetsgrupper, 
inviteres alle medlemmer til at rette henvendelse til 
bestyrelsen, såfremt de ønsker nye aktiviteter i 
huset.  

• I takt med at der er blevet foretaget forbedringer i 
huset, hvor bestyrelsen bl.a. har gjort det lille lokale 
mere anvendeligt, åbnes der op for mere fleksibel 
udlejning/brug af huset.  

• Formanden leverede et kort tilbageblik på 
modtagelsen af fondsmidler Nordeafonden og  
Brdr. E., S. og A. Larsens Legat, samt en status på 
renovationen af gårdmiljøet, med et langsigtet 
perspektiv på kommende forbedringer i og omkring 
huset. 

• Afslutningsvis uddelte Karen Jacobsen æresdiplomer 
til Kirsten & Lasse samt Lene & Svend Erik.  

 
 

3. Regnskab 
 

 
Karen præsenterede regnskabet med et flot bundresultat.  
 
Regnskabet blev godkendt. 



 
4. Indkomne forslag  

 

 
1. Opkrævning af kontingent ændres, så det følger 

kalenderåret – forslaget blev godkendt. 
2. Forslag om opsætning af trafikspejl omkring 

Røgeriet – medtages til næstkommende 
bestyrelsesmøde. 

3. Foreslået underskriftsindsamling vedr. 
hastighedsbegrænsning – medtages til 
næstkommende bestyrelsesmøde.  

4. Foreslået opfordring til flexboere om installation af 
timere på mindre lyskilder i deres huse, så byen ikke 
er helt så mørklagt i vinterperioden – medtages til 
næstkommende bestyrelsesmøde. 

 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

 
Karen Jacobsen leverede en argumentationsrække, som bl.a. 
bygger på de stigende energipriser. 
 
Bestyrelsen fremsætter forslaget om, at varsle en stigning af 
medlemskontingentet pr. 1. januar 2024. 
 
Foreslåede nye årlige kontingenter: 
80 kr./pensioner og 125 kr./medlemmer 
 
Forslaget blev enstemmigt accepteret af samtlige 33 
deltagere i generalforsamlingen. 
  
 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Medlemmer 
Jens Orland ønsker ikke genvalg 
Karen Jacobsen ønsker genvalg  
Lasse Petersen ønsker genvalg 
Mads Trærup ønsker genvalg  
 
Suppleant 
Claus Milo Sørensen ønsker ikke genvalg 
 
Revisor 
Steen Villemose ønsker genvalg 
Henning Mikkelsen på valg 
 

 
Karen Jacobsen, Lasse Petersen og Mads Trærup blev 
genvalgt til en ny 2-årig periode i bestyrelsen.  
 
Morten Bingen Jacobsen blev valgt til suppleantposten.  
 
Steen Villemose blev genvalgt til revisorposten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Eventuelt 

 

 
• Information om, at udskiftning af belysning på 

havnen er i proces.  
• Det blev påpeget at infokasserne på havnen mangler 

at blive opdateret – det vil bestyrelsen følge op på. 
• Forslaget om et bålsted nede ved fx Kåsen 

fremsættes – medtages til drøftelse på 
næstkommende bestyrelsesmøde. 

• Forslag til erstatning af den fjernede rutsjebane på 
legepladsen – bestyrelsen medtager drøftelsen på et 
næstkommende bestyrelsesmøde. 
 

 


