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Generalforamlingen blev afholdt på ”Den Gule Gård” med 39 fremmødte hustande og med behø-
rigt hensyn til COVID-19 vejledninger. 
 
Dagsorden jf. vedtægterne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Formanden bød velkommen og indstillede på bestyrelsens vegne Gregers Gregersen som di-

rigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for indkaldt korrekt efter foreningens  
vedtægter og kunne åbne generfalforsamlinge med valgt af referent og stemmetællere. 
Til referent(er) valgtes Lillian Blicher og formanden i fællesskab. 
Annemette Borgen og Inge Yde Frederiksen vagtes som stemmetællere. 
Dirigenten overlod herefter ordfet til formanden for bestyrelsens beretning. 
 

2. Formanden afgav bestyrelsen beretning jf. nedenfor: 
 

Lad mig indlede bestyrelsens beretning med en lille bestyrelsesstatus fra forrige generalfor-
samling. 
Stine, Marianne og undertegnede nyvalgtes ved forrige generalforsamling til bestyrelsen, og 
den nye bestyrelse konstituerede sig med undertegnede som formand, Stine som næstfor-
mand, Lillian som sekretær og Marianne og Kristian som medlemmer. Jørn genvalgtes som 
suppleant og er fortsat kasserer udenfor bestyrelsen. Som revisorer genvalgtes Grethe A. og 
Ryan og som revisorsuppleant genvalgtes Bente Viola. 
Corona-krisen gjorde det desværre forholdsvis let for de nyvalgte og resten af bestyrelsen at 
tage fat på foreningsårets begivenheder og arrangementer i og med, at de fleste, efter grun-
dige overvejelser og i samråd med bl.a. foreningens samvirkepartnere, blev aflyst. 
Det var ikke let at skulle slå hul i mangeårige traditioner med Grundlovsmøde, Grøn opryd-
ning, Bukkefest og Høstmarked, men på et tidspunkt forud for hver enkelt arrangement 
måtte vi lytte til myndighedernes krav og anbefalinger og tage stilling – håber alle har for-
ståelse for det. 
 
Medlemsstatus: 
Borgerforeningen havde ved kontingentafslutningen 87 medlemmer fordelt på 50 hus-
stande, hvilket, så vidt jeg kan se, topper årenes medlemstal. 
Velkommen til Heine Kristensen, Kjeldhøj, og helt nye medlemmer fra nu Kirsten Andersen 
og Tommy Jensen, Ulvevej 3 og Linda og Keld Damsbo, Ulvevej 5. 

 
Desværre har vi måttet tage afsked med 2 medlemmer, Karin og Ruth - og lad os sammen 
minde dem ved 1 minuts stilhed – ære være deres minde. 
 
Medlemskommunikationen sker fortsat gennem mail og på ErtebøllePosten, hvor der nu er 
58 medlemmer. De 2 medlemmer som ikke er på mail eller Facebook modtager altid info i 
deres postkasse. 
 
 
 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleant for bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
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Økonomi: 
Foreningens økonomi er sund og god, men det vender Jørn tilbage til 

 
Gennemførte arrangementer: 

• Der var opstartsmøde vedr. filmen ”Meet the Locals / Mød de lokale” d. 13.11., men 
p.g.a. Corona. har vi desværre måttet udskyde optagelserne, som skulle ske løbende, 
men primært ved vores Grundlovsmøde – vi ser, hvad der kan lade sig gøre i 2021. 

• Den traditionelle julekomsammen blev afholdt d. 24. november med god mad, leg og 
rigtig Ertebølle-hygge. 

• I samvirkeregi afholdte vi d. 23.01., i samarbejde med Vesthimmerlands Teaterfor-
ening, intimkoncert på Stenaldercentret. 

• Også i samvirkeregi vovede vi at fastholde Sct. Hans arrangementet, men på en al-
ternativ facon som ”Walk By” og uden sang og taler, men med midsommermusik ud 
over fjordens vande i rigtig godt vejr og med mange gæster. Flere gav udtryk for, at 
denne facon f.s.v. angår den stemningsfulde musik var noget, som vi bør gentage. 
Tak til Bente Viola og Ejnar for pølse-håndteringen og tak til Grundejerforeningen 
Eldrup for betaling af ½-delen af transportomkostninger til bål-kvas. 

• Vi fastholdt i samvirkeregi Fjordens Dag efter den kendte recept med øl/vands-salg 
v/Escamp, Oves uovertrufne fiskefrikadeller tilberedt af Hanne og Søren, og familie-
aktiviteter styret af naturvejleder Marie Louise – tak til Stenaldercentret for deres 
hjælp. 

• Denne ordinære generalforsamling har vi også fastholdt med de afstandskrav og hy-
giejneregler, som nu engang er gældende, og vi håber da, at vi sidst på året kan bibe-
holde traditionen med julekomsammen, men det vil fremgå at det nye foreningsårs 
program. 

• Sidst, men ikke mindst har vi, ledet af Ejnar og Bente Viola, gennemført de populære 
spis sammen arrangementer, i året med en nytårskur udover det sædvanlige – tak 
til Ejnar og Bente Viola for deres altafgørende ledende roller her i ”Kost-skolen” – 
mere herom under eventuelt. 

 
Anskaffelser/ændringer/nyt: 

• Initiativtager til Facebook-gruppen ”HjælpeLinjen” som en åbner imod Ertebølles 
”brugere”, dvs. sommerhusejere i de 5 grundejer- og vejforeninger. Hensigten er at 
skabe lyst til bosætning i vores område og lyst til deltagelse og hjælp for at bibeholde 
og styrke trivslen i vores lille samfund. Der vil fortsat være brug for at tilføre kræf-
ter i det frivillige arbejde for byen. Facebook-gruppen har p.t. 81 medlemmer. 

•  Vi har udsendt 2 ”ErtebøllePosten” info-aviser. 
• Nye jule-sanghæfter og genoptryk af det gode gamle almindelige sanghæfte. Tak for 

hjælpen her til Annemette. 
• Ryddet lidt op på hjemmesiden, som desværre ikke besøges vældig meget. 
• Oprettet Mobile Pay til foreningen, hvilket gør betalinger meget lettere og reducerer 

behovet for mønter til byttepenge. 
• Med god hjælp fra Vesthimmerlands Kommune og ders app ”BorgerTip” har vi fået 

opsat endnu et hastighedsskilt på Eldrupsigevej, ”blind vej”skilt på Vermundsvej, 
planeret og gruset ved affaldsøerne på Ertebøllevej, nyt skilt på affaldsø på Ertebøl-
levej og lovning på bedre QR vejledning/vejvisning til genbrugsplads, så vi undgår 
storskrald ved øerne, ordnet vejen op til Bjerget, delvis gruset vejen mod Sønder-
fjord, ordnet syd-døren i Landskabsudstillingen, nyt vejskilt ”Eldrupsigevej” ved 
Løgstørvej,  reparation af hastighedsskilt på Ertebøllevej, d. 7.09. skrev vi om huller 
i vejene og dagen efter var de lappede til den gode side, så der er kun godt at sige tak 
for hos kommunen, hvilket jeg allerede har gjort overfor vores borgmester.  
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• Lavet og holdt rejsegilde for 2 krabbebaner ved den søndre (Bjerget) og nordre 

(Dålsgård) badebro med is til børnene (det blev nu også til is til de voksne, da regn-
vejr begrænsede deltagerantallet lidt). Stor tak til Jørn for hjælp og værksted samt 
til Tyge Tolstrup A/S for sponsorat af træ. Desværre forsvandt den ene bane under 
stormen få dage efter indvielsen. Her kom Heine fra Kjeldhøj igen til hjælp og repare-
rede den tilbageblevne krabbebane.  
Alle har udtrykt begejstring for dette nye tiltag, så vi skal næste år måske have lavet 
en ny bane ved den søndre badebro. 

• Toiletskilt ved den nordre badebro, så folk kan finde og bruge rette sted. 
• ”Camper-forbudt” skilt på Gl. Møllevej mod Sønderstrand/Sønderfjord/Sønderland. 

halvdelen af den beskedne omkostning blev betalt af Annemette og Steen – tak for 
det. 

• Opstart af SMS-hjertestopordning og fået tilskud fra Landsbyudvalget til afholdelse 
af kursus i hjerte-/lungeredning. Corona-situationen har indtil videre medført udsky-
delse af kurset, men vi vender tilbage med, i første omgang, et informationsmøde, 
hvor man kan tilmelde sig kurset under forudsætning af, at man vil deltage i sms-
hjælpeordningen. 

• Afholdt formandsmøde med samtlige grundejerforeninger for at styrke samarbejdet 
og igen….lysten til bosætning. Men bl.a. også dialog om tiltagende misbrug af affalds-
øerne på trods af skiltning om storskrald og ambitioner om endnu 2  hjertestartere i 
området. 

 
Fremtiden: 
 
Fremtidige arrangementer og aktiviteter afhænger desværre af, hvornår alle COVID-19-for-
holdsregler og begrænsninger, på et endnu uvist tidspunkt, falder mere eller mindre til ro, 
og det bliver forsvarligt, at vi alle sammen vender tilbage til normale tilstande. Men besty-
relsen vil selvfølgelig gøre alt for at fortsætte styrkelse af vores Ertebølle-samfund og alle 
vores relationer til hinanden og omverdenen. 
Konkret arbejder vi stadig med kommunal betaling/tilskud til toilettet ved den nordre bade-
bro/Dålsgaard, og takker i den forbindelse John for et godt arbejde for en ringe løn. 
Afslutningsvis tak til et godt samarbejde i bestyrelsen og for medlemmernes dvs.  jeres sæd-
vanlige solide opbakning. 
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 

 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt, dog med bemærkninger om hvorvidt Fa-
cebookgruppen ”HjælpeLinjen” var et borgerforeningsanliggende. Formanden svarede at det 
var et Ertebølle-anliggende for en dialog mellem borgere og brugere til fælles bedste og en 
aktivitet for at tiltrække bosættere. Borgerforeningen var initiativtager og er administrator 
for gruppen. 

 
3. Jørn  Sørensen fremlagde det reviderede regnskab som forinden var udleveret til medlem-

merne. 
 
Foreningens regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Bestyrelsen forslog uændret kontingent, men med den konsekvens, som en ændring af regn-
skabesåret medfører jf. p. 5 nedenfor. Forslaget blev godkendt. 

 
5. Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af regnskabsåret fra 01.08.-31.07. til 01.01.-

31.12. da det harmonere bedre med Ertebølle Samvirke og kommunens regnskabsår. 
Vedtægterne skal følgelig ændres på dette punkt og samtidig opdateres enkelte andre punk-
ter,  
 

Bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsår blev enstemmigt vedtaget med den konse-
kvens, at kontingent for den nye periode på 17 måneder blev fastsat til 175 kr. pr. medlem 
(125 kr./12 x 17= 177). Herefter er kontingent som udgangspunkt pr. 01.01.2022 tilbage på 125 
kr. pr. medlem.
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Alle øvrige opdateringer og tydeliggørelser blev enstemmigt godkendt på nær punktet vedr. 
§11 om organisatorisk opbygning, hvor bestyrelsens ændring om, at formandens stemme er 
afgørende ved stemmelighed efter en del debat blev ændret til formandens alternative for-
slag, nemlig: 
”Eventuel afstemning i bestyrelsen kræver deltagelse af den samlede bestyrelse”. 
 
I forbindelse med gennemgang af foreningens vedtægters formålsparagraf §2, ønskede Ma-
rianne Andersen at få en dialog om dette punkt, og tilbød at lave et oplæg til senere debat. 

 
6. Lillian Blicher og Kristian Kristensen var på valg. 

Lillian blev genvalgt og Thomas Harbo blev valgt som erstatning for Kristian, som ønskede 
at overlade posten til andre. Tak og en lille vingave til Kristian for veludført bestyrelsesar-
bejde over 2 år. 
 

7. Jørn Sørensen blev genvalgt som suppleant og fortsætter samtidigt som kasserer. 
 
8. Grethe Andersen blev genvalgt som revisor og Joan Kappel erstattede Ryan Christiansen 

som ønskede at afgive posten. Stor tak og en lille vingave til Ryan for flere års revisorbi-
stand  

 
9. Bente Viola Sørensen modtog genvalg som revisorsuppleant. 
 
10. Eventuelt. 

1. Marianne Andersen fremlagde tanker om et mobilt toilet ved fiskehytterne, hvilket 
der var stor stemning for at arbejde videre med. 

2. Ejnar og Bente Viola Sørensen vil gerne overlade ansvaret og arbejdet med Spis-sam-
men til andre, og Søren Kildevæld vil heldigvis meget gerne overtage fra Ejnar.  
Kæmpstor tak og en vingave til Ejnar og Bente Viola for deres engagement og en stor 
del af æren for en succes i Ertebølle. 
Spis sammen bliver indtil viderer uden anvendelse af pladsnumre og med en mere 
”åben” og ”familiær” pladsfordeling. 

3. Marianne Andersen foreslog en historisk lysbilledaften med Ove og Bjarno Finderup, 
hvilket der blev accept af at arbejde videre med – måske ifm. en spis-sammen aften.  

4. SMS-Hjertestartordningen er, som tidligere nævnt, forsinket af forsamlingsrestrikti-
onerne, men bestyrelsen påtænker at afholde info-mødet i.f.m. et af spis-sammen ar-
rangemeneterne sidst på året eller først i 2021. 

5. Årets julekomsammen vil, med respekt af COVID-19, foregå under andre former end 
de sædvanlige medbragte retter. Bestyrelsen finder og meddeler en forsvarlig facon. 

 
Dirigenten kunne herefter lukke generalforsamlingen og takke for god ro og orden. 
 
 
Ertebølle d. 14. september 2020 
 

 
 
 

Gregers Gregersen 
Dirigent 

 Per B. Frederiksen  
Formand/referent              

 Lillian Blicher 
Referent 

 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
Formand:  Per B. Frederiksen 
Næstformand: Stine Rokkedahl 
Sekretær:  Thomas Harbo  
Medlem:  Marianne Andersen 
Medlem:  Lillian Blicher 


