Referat af generalforsamling i Ertebølle Borgerforening den 28. september 2017
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Ryan Christensen som dirigent. Ryan Christensen valgt. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet efter foreningens regler og derfor lovlig
indkaldt. Bestyrelsen foreslog Jørgen Gravesen som referent. Jørgen Gravesen valgt. Forsamlingen
valgte Anni Eriksen og Annemette Borgen som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden, Karen Margrethe Eriksen, fremlagde bestyrelsens beretning. Forsamlingen
opfordrede bestyrelsen til at undersøge samarbejdsmulighederne med borgerforeningerne i
Strandby og Risgårde og til at kontakte Vesthimmerlands Kommune for at få opsat skilte med 40
km/t, samt drøfte om en eventuel ny måling højere oppe på Ertebøllevej. Bestyrelsen fik ikke svar
på om der var nogen der ville tage ansvar for fiskerhytterne. Dog fik et forslag fra forsamlingen om
at inddrage fiskerhytterne i den årlige rengøringsdag tilslutning. Bestyrelsen blev også opfordret til
at overveje, om den aflyste tur til Lille Vildmose skal med på næste års aktiviteter, og om det er
muligt at arrangere en biograftur til den hollandske vikingefilm, når den er færdigproduceret. Med
disse bemærkninger blev beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren, Ingrid Brandt, fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende var på valg: Bente, Inge og Karen Margrethe. Bente ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen
foreslog Hanne Maribo. Hanne Maribo valgt. Inge og Karen Margrethe Eriksen.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg: Ingrid, som ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Jørn Sørensen. Jørn Sørensen valgt.

8. Valg af to revisorer
På valg: Grethe og Jørn. Valgt: Grethe og Ryan.

9. Valg af revisorsuppleant
På valg. Ryan. Valgt: Bente Viola Sørensen.

10. Eventuelt
Formanden takkede Bente og Ingrid for deres mange år i bestyrelsen. Ove foreslog, at vejen ved
fiskerhusene ned på stranden lukkes igen efter filmoptagelserne, således at svage sjæle ikke
forledes til at tro, at vejen fortsætter på stranden.
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