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Generalforamlingen blev afholdt på Stenaldercentret med 40 fremmødte. 
 
Dagsorden jf. vedtægterne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Formanden bød velkommen og indstillede på bestyrelsens vegne Jørgen Stenum som dirigent, 

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 valgtes Thomas Harbo. 
Bente Viola Sørensen og Inge Yde Frederiksen vagtes som stemmetællere. 
Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning. 
 

2. Formanden afgav bestyrelsen beretning jf. nedenfor: 
 

”Umiddelbart efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand, 
Stine Rokkedahl som næstformand, Thomas Harbo som sekretær og Marianne Andersen og Lillian Blicher 
som medlemmer. Jørn Sørensen genvalgtes som suppleant og er fortsat kasserer udenfor bestyrelsen. Som 
revisorer genvalgtes Grethe Andersen, og Joan Kappel nyvalgtes og som revisorsuppleant genvalgtes Bente 
Viola Sørensen. 
 
I det forløbne år har Corona igen haft indflydelse på vores og Ertebølle Samvirkes arrangementer bl.a. 
Grundlovsmødet og Bukkefesten som måtte aflyses….igen, men heldigvis kunne vi gennemføre Sct. Hans, 
Fjordens Dag og Høstmarkedet, ligesom Spis Sammen er i gang igen. 
Med hensyn til Sct. Hans og Fjordens Dag blev vi lidt nervøse på grund af en unormal lille lokal deltagelse, og 
det vil vi gerne vende med generalforsamlingen under punktet eventuelt – er der forslag til ændringer/for-
bedringer? 
 
Medlemsstatus: 
Borgerforeningen har p.t. 91 medlemmer fordelt på 53 husstande, så medlemstallet går i den rigtige retning. 
Vi hilste ved forrige Spis-sammen på de fleste af jer, men Peder Skamris Pedersen gik Caminoen dengang, så 
hilsenen kommer derfor nu – velkommen til Peder Skamris. 
Desværre har 3 medlemmer forladt foreningen, Gregers, Emmy og Børge. For Børges vedkommende des-
værre på en afsluttende sørgelig måde, så jeg vil bede om, at vi alle rejser os og mindes Børge ved 1 minuts 
stilhed….. – ære være Børges minde. Børge var en af de efterhånden få oprindelige ertebøller. 
Medlemskommunikationen sker fortsat gennem mail og på ErtebøllePosten, hvor der nu er 67 medlemmer. 
De få medlemmer som ikke er på mail, modtager fortsat altid info i deres postkasse. 

 
Økonomi: 
Foreningens økonomi er sund og god, men det vender Jørn tilbage til. 

 
Gennemførte arrangementer: 

 
• I samvirkeregi vovede vi, som nævnt, at fastholde Sct. Hans arrangementet, men også sidste år på en lidt 

alternativ facon som delvis ”Walk By” og uden sang og taler, men med midsommermusik ud over fjor-
dens vande i rigtig godt vejr og med mange gæster fra nabolaget. Tak til Søren, Svend og Thomas for 
pølse-håndteringen og tak til Grundejerforeningen Eldrup for betaling af ½-delen af transportomkostnin-
ger til bål-kvas. 

 

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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• Vi fastholdt i samvirkeregi også Fjordens Dag efter den kendte recept med salg af øl/vand, Oves uover-

trufne fiskefrikadeller tilberedt af Hanne og Søren, og familieaktiviteter styret af Stenaldercentret – tak 
til Stenaldercentret for deres hjælp. 

• 23 ertebøller mødtes til den traditionelle julehyggedag – flere blev sikkert væk p.g.a. smitterisiko, men 
netop derfor blev alle anmodet om at lade sig teste inden, og der var sprit og engangshandsker på buf-
fet’en. 

• I nedlukningsperioden blev et enkelt Spis-sammen arrangement erstattet af ”Tartelet-Take Away”, tak til 
Ejnar, Bente Viola og Søren og Hanne. Ved spisningen i oktober troede vi, at nu kører dette arrangement 
endelig igen, med rekorddeltagelse på 52 deltagere på genopstartsaftenen i oktober. Men igen måtte vi 
desværre aflyse  i januar og februar. 

• Med hensyn til Ertebølle Samvirke er Stenaldercentrets Støtteforening erstattet af selve Stenaldercen-
tret v/Louise. 

 
Anskaffelser/ændringer/nyt: 

 
• Landskabsudstillingen har fået et alvorligt udvendigt face lift og endnu engang tak til alle jer som har 

hjulpet. Også her en stor tak til kommunen for finansiering af stort set samtlige materialer. Det er jo 
kommunens bygning, og borgerforeningen har lige forlænget vores brugsret for de næste 5 år. 

• I forbindelse med landskabsudstillingen startede vi i samarbejde med Stenaldercentret projekt biodiver-
sitslandsby, hvor Landsbyudvalget bevilgede os 17.000 kr. til udarbejdelse af flyers/brochurer, 2 høj-
bede, nye borde-/bænkesæt og skilte til lokale biodiversitets-hot spots.  
Marianne og Lillian uddelte ca. 300/400 brochurer, og lokale og sommerhusejere i Ertebølle kunne gratis 
afhente frøposer med udvalgte blomsterfrø hos Marianne – mener der blev uddelt ca. 200 poser.  
Foreningen modtog i den forbindelse en donation 11.000 kr. som var en del af VisitFarsø’s restkapital, da 
turistforeningen lukkede ned primo 2021. Beløbet er båndlagt til netop biodiversitets- og landskabsud-
stilling-aktiviteten. For en god ordens skyld skal nævnes, at jeg og Lars som henholdsvis formand og 
næstformand i VisitFarsø erklærede os inhabile i den afgørelse. 
Desværre har vi haft ressourceproblemer med at nå opbygningen af den nye udstilling i bygningen og 
med at få højbedene tilplantet, men I har nu alle modtaget en invitation til indvielse på lørdag d. 9. 
april……måske en lidt uheldig dato. 

• Med fortsat god og hurtig hjælp fra Vesthimmerlands Kommune og deres app ”BorgerTip” har vi fået ord-
net et par vejskilte, nye advarsels- og hund i snor skilte på Bjerget og igen lappet et par huller i vejen – 
det forsvundne Ertebølleskilt ved Eldrupsigevej er bestilt for lang tid siden – det kom faktisk på plads i 
sidste uge . 

• Vi fik endelig kommunen overtalt til at overtage ansvaret for den nordlige toiletbygning ved Dålsgaard, 
men samtidig overtog de også pasningen af toilettet i Landskabsudstillingen. Det har virket fint, men 
selve udstillingen har de måske ikke været så flinke til at holde ren og i orden, men så har bestyrelsen 
lige fejet og ryddet op et par gange. 

• Foreningen har også fået stor kommunal hjælp til fornyelse af pæle og piktogrammer på Hjertestien og 
rød vandrerute. Rød vandrerute er samtidig trukket ind på marken over Ertebøllehoved.  

• Som følge af Emmy’s salg af ejendommen, er borgerforeningens grej flyttet til Lars Sørensens adresse på 
Ertebøllevej 53. Tak til Lars for ”husly” og tak til Svend og Søren for hjælp ved flytningen. 

• Facebook-gruppen HjælpeLinjen som en ”bosætnings-åbner” imod Ertebølles ”brugere”, dvs. sommerhus-
ejere i de 6 grundejer- og vejforeninger har p.t. 167 medlemmer, hvilket er en tilgang på 81 medlemmer 
siden sidste generalforsamling. 

• Vi har udsendt 3 ”ErtebøllePosten” info-aviser. 
• Foreningen skænkede et litografi af salig Michel Bundesen fra Shu-bi-dua til Ingrid og Lars ved åbningen 

af den nye Café Ertebølle. 
• Den lille turist-video ”Meet the Locals”/Mød de lokale” blev udsat for anden gang, fordi det var meningen 

at Grundlovsmødet skulle være højdepunktet, men da de møder igen blev aflyst, blev videoprojektet, så 
vidt vi fik at vide, stoppet. Men pludselig dukkede der en Ertebølle-video op, som absolut intet havde med 
Ertebølle at gøre. Den fik vi stoppet, og fik så bevilget en uge og 2-3 timers fotograf til vores egen film.  
Så vi fandt alt frem fra gemmerne og flikkede filmen sammen så godt vi kunne til et acceptabelt resultat. 

• Der er afholdt formandsmøde med samtlige grundejerforeninger for at styrke samarbejdet og igen….ly-
sten til bosætning. Men bl.a. også dialog om det kommende nye affaldsregulativ og anskaffelse endnu 2 
hjertestartere i området. Som meddelt jer alle, har Grundejerforeningen Eldrup allerede opsat en hjerte-
starter, ved bommen ind til Ulvevej. 

• Alle grundejerforeningsformændene tilsendes fortsat indbydelse til samtlige arrangementer, som vi så 
håber de informerer deres medlemmer om hvis de vil og kan. 

 
Den nærmeste fremtid: 

Vi regner nu med, at Corona er ved at slippe sit stramme tag i Vesthimmerland, så fremtidige arrange-
menter og aktiviteter kan gennemføres som før.  
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• Konkret arbejder vi med kommunens Kultur og Fritidsudvalg og de øvrige borgerforeninger i kommunen 

om ændringer af Landsbyudvalget og strukturen i udvalget, bl.a. en udvidelse fra de nuværende 4 lokal-
områder til 8 områder som fremover skal kaldes Visionsråd, og et navneskifte til Landsbyudvalget skal 
fremover hedde Landdistriktsrådet, men det vender vi tilbage til, når det bliver mere konkret. 

• Som nævnt i seneste info-avis udestår opstart af SMS-hjertestopordning, hvor vi jo fik tilskud fra Lands-
byudvalget til afholdelse af kursus i hjerte-/lungeredning. Coronasituationen har fortsat medført udsky-
delse af kurset, men vi vender tilbage med det.  
I første omgang, et informationsmøde, hvor vi vil fortælle om hvad det går ud på, og hvor står en opbak-
ning der er til at sætte kurset i gang.  

• Den blå vandrerute opfriskes i 2022 og den røde vandrerute ændres måske en smule hen over Ertebølle-
hoved. Tanken er, at kreaturhegnet trækkes længere ind på marken, og der laves en bred sti/korridor på 
kanten, som er sikker nok til, at Stenaldercentret ”4-hjulstrækkere” kan køre der – der søges fondsmid-
ler til finansiering af dette. 

• De gamle bænke omkring grill-stedet ved fiskehytterne er rådnet op, og Søren har været så venlig at 
fjerne dem, så her skal vi have bygget nogle nye bænke. Vi har søgt penge til nye bænke hos Landsbyud-
valget, og modtager svar i uge 19. 

• Herudover trænger husene ret meget til en omgang maling, så måske kan nogen af jer hjælpe med det, og 
også gerne hjælpe med maling af vores talerstol, som efterhånden trænger til en opfriskning…….inden 
grundlovsmødet. 

 
Afslutningsvis tak for samarbejdet i bestyrelsen og en tak til medlemmerne for jeres sædvanlige solide 
opbakning.  

 
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen”. 

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.  
 
3. Jørn  Sørensen fremlagde det reviderede regnskab som forinden var udleveret til medlemmerne. 

 

Foreningens regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Kontingent for den 17 månedersforeningsperiode var 175 kr. pr. medlem, men da vim nu efterføl-
gende kører normalt 12 måneders foreningens- og regnskabsår, foreslog bestyrelsen, at vi vender 
tilbage til ”normalt” for en 12 måneders periode – altså 125 kr. pr. medlem  

 

Forslaget blev godkendt. 
 
5. Ingen indkomne forslag. 
 
6. Stine Rokkedahl, Marianne Andersen og Per B. Frederiksen var på valg. Thomas Harbo var ikke 

på valg, men p.g.a. af fraflytning omkring 30.06.22, godkendte generalforsamlingen, at der på 
trods heraf, burde vælges en erstatning for Thomas. 
Yderlige 2 kandidater meldte sig, nemlig Lars Brandt og Holger Larsen. 
Så der skulle herfter vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ud af 5 kandidater, og det skete skriftligt 
ved udleverede stemmesedler. 
Resultatet blev genvalg af Stine Rokkedahl og Per B. Frederiksen og nyvalg af Holger Larsen og 
Lars Brandt (Lars Brandt for Thomas Harbo og derfor for en 1-årig periode). 
Tak for indsatsen for Ertebølle Borgerforening og en lille vingave til Marianne Andersen og Tho-
mas Harbo. 

 
7. Søren Kildevæld kandiderede og blev valgt som suppleant, og Jørgen Sørensen fortsætter som 

kasserer udenfor bestyrelsen. 
 
8. Grethe Andersen og Joan Kappel modtog genvalg som revisorer.  

 
9. Bente Viola Sørensen modtog genvalg som revisorsuppleant. 
 
10. Eventuelt (forespørgsler og forslag til bestyrelsen). 

a. Enighed om, at det ikke er aktuelt at foreningen kan udnævne æresmedlemmer. 
b. Dato for den årlige julehyggedag fastsættes af bestyrelsen uden særlig hensyn til om det 

skal være 1. søndag i advent. 
c. Der var ikke de store ønsker til ændring af konceptet for Fjordens Dag. Sct. Hans overvejes 

ændret til at starte med fællesspisning på Stenaldercentret som oprindeligt. 




