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Referat af Generalforsamling i Æ’Redningshus fredag d. 24.2.2023 

 

Dagsorden: 

Karin Lynggaard bød velkommen til de godt fyrre medlemmer, der var mødt op til 

generalforsamling i Æ’ Redningshus 

 

1. Valg af dirigent 
 

Ole Ryltoft blev valgt til dirigent, han 
konstaterede at generalforsamlingen var 
lovlig og rettidigt indkaldt  
 

2. Valg af stemmetællere 
 

Niels Høvring & Peter Homann blev valgt til 
stemmetællere 
 

3. Formandens/bestyrelsens beretning 
 

Formanden forelagde beretningen, suppleret 
af bestyrelsesmedlemmerne.  
Beretningen blev enstemmig vedtaget, og 
den skriftlige beretning kan ses under dette 
referat 
 

4. Fremlæggelse af årsregnskabet v. 
kassereren 
 

Kassereren gennemgik regnskabet. Pga 
større investeringer, blandt andet ny 
opvaskemaskine, nye borde og stole, viser 
årets regnskab et underskud på ca 90.000. 
Underskuddet er kalkuleret, men 
kassebeholdningen er stadig fuldt 
tilfredsstillende.  
Regnskabet blev gennemgået på storskærm. 
Der blev efterspurgt et fysisk regnskab (der 
var ikke runddelt et regnskab til alle, men der 
forelå enkelte trykte regnskaber). Endvidere 
blev der fra salen opfordret til at lægge 
regnskabet op på hjemmesiden. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
Regnskabet kan ses under dette referat 
 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 
 

Der var ikke indkommet forslag fra 
medlemmerne 
 

6. Bestyrelsens forslag 
 

Der var ikke forslag fra bestyrelsen 

7. Valg af kasserer 
 

Kassereren blev genvalgt med applaus 



8.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 

Niels Jørgensen og Kristine Qvistgaard 
genopstiller til bestyrelsen og blev valgt med 
klapsalver.  
Linda Vognsgaard genopstillede ikke til 
bestyrelsen og Birthe Eisum der har siddet 
som suppleant, blev valgt til bestyrelsen i 
stedet. 
 

9. Valg af suppleanter 
 

Henrik Fønns genopstillede ikke som 
suppleant og Birthe Eisum blev valgt til 
bestyrelsen. De to nye suppleanter til 
bestyrelsen Edel Krogsgaard og Ole Lerche 
blev valgt enstemmigt 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

Ole Frederiksen genopstiller som revisor og 
blev valgt. 
Peter Homann blev valgt som 
revisorsuppleant 
 

11. Eventuelt 
 

Formanden takkede de afgående 
bestyrelsesmedlemmer Henrik Fønns og 
Linda Vognsgaard in absentia. 
 
Formanden fremlagde planer for en ny 
tilbygning til Redningshusets indgangsparti. 
I samarbejde med Thisted Kommune er der 
lavet et foreløbigt prospekt over den nye 
tilbygning, som blev forelagt på 
generalforsamlingen. Der var stor interesse 
for projektet og det afstedkom forslag fra 
salen, om at prioritere at få flere 
toiletfaciliteter i forbindelse med et evt. nyt 
byggeri. 
 
Formanden for De Frie pensionister takkede 
bestyrelsen for et godt samarbejde. 
 
Formanden takkede dirigenten for godt 
arbejde. 
 

  

…. Og så var der skippperlabskovs!    

 Herunder følger den skriftlige beretning samt regnskab for 2022: 

 

 


