
 

 

 Generalforsamling, fredag 25.02.2022 

Referat: 
Fremmøde: ca. 50 medlemmer 
 

Birthe Eisum bød velkommen til den første generalforsamling efter corona-
nedlukningen. 
 

1. Valg af dirigent: Ole Ryltoft blev valgt til ordstyrer 
 

2. Valg af stemmetællere: Erik Odder og Per Grønkjær 
 

3. Bestyrelsens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen: kan 
ses herunder på næste side! 

 
4. Fremlæggelse af årsregnskabet: kasserer Lars Christiansen fremlagde 

årsregnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen 
 

5. Indkomne forslag fra medlemmer: ingen 
 

6. Bestyrelsens forslag: ingen 
 

7. Valg af formand: Karin Lynggaard blev valgt 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kristine Qvistgaard blev genvalgt og Tine 
Tougard og Jens Søndergaard blev valgt 

 
9. Valg af suppleanter: Henrik Fønns og Birthe Eisum blev valgt 

 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Ole Frederiksen blev valgt som 

revisor og Ole Lerche blev valgt som revisorsuppleant 
 

11. Eventuelt: de afgående bestyrelsesmedlemmer og revisor fik tak for 
deres indsats 
 
Derefter var der spisning og hyggeligt samvær. 

K & B 

 



 

 

Årsberetning GF 25. februar 2022 

 
Indledning (Birthe): 
 
• 2021 blev endnu et usædvanligt år for os alle.  Sidste år blev 
generalforsamlingen da også afholdt virtuelt - i år kan vi heldigvis ses 
igen her i det hus det hele handler om – nemlig Redningshuset. I 
bestyrelsen har vi forsøgt at holde gryden i kog – bestyrelsesarbejdet har 
til tider virket lidt fjernt, men i det forgangne år har vi alligevel holdt de 
sædvanlige ca. 7 bestyrelsesmøder med god afstand og ellers holdt 
kontakten via mails m.m. Og det gode samarbejde i bestyrelsen har 
coronaen ikke haft held til at slå skår i!   
 
Arrangementer (aktivitetsudvalget: Kristine) 
2021 blev igen et usædvanligt år, hvor vi endnu en gang måtte 
aflyse/udskyde planlagte arrangementer og klubaktiviteter som følge af 
Corona situationen.  
• Således blev Sankt Hans aflyst for 2. år i træk. 
• I samarbejde med KLF fik vi kun afholdt 1 af 2 planlagte 
fiskeauktioner i juli. Auktionen blev gennemført udendørs med stor 
succes, selvom vejret ikke artede sig fra den bedste side. Ingen 
fiskeauktion uden at der er lidt til ganen, så der blev - i bedste 
samlebåndstil produceret og solgt ca. 200 fiskeburger, som folk skulle 
spise udendørs.  
• Halloween var et af de arrangementer, der blev gennemført 
helt EFTER PLANEN og til stor fornøjelse for børnene. For arrangementet 
stod som vanligt Nystrup Camping, Klitmøller Borger- og 
Erhvervsforening. Klitmøller Friskole udskar græskarhoveder doneret af 
Michael fra Spar, og Redningshuset sponsorerede som sædvanligt 
drikkevarer. 
• Op til kommunalvalget blev der afholdt et vælgermøde den 4. 
november, der forløb godt og med et fint fremmøde. Erik Odder styrede 
mødet med bravour. 
• Den 12. november havde vi et arrangement for byens børn 
med Musik Jørgen – for dagplejere og børnehaven - betalt af en pulje fra 
Sparekassen Thy`s Corona pulje. Der er planlagt endnu et arrangement 
for børnene i 2022. 
Herefter blev Redningshuset lukket ned pga. den 2. Corona nedlukning. 



 

 

• Juletræsoptog arrangeret af byens foreninger i fællesskab – 
der mødte usædvanlig mange op på trods af vejret – nok ca. 200, og en 
veloplagt julemand, alias Mogens Goul-Jensen, som sørgede for en god 
stemning. Igen et anderledes forløb pga pandemien. Optoget startede 
ved Redningshuset og sluttede hos spejderne med godteposer og varm 
cacao.   
• I december måned havde vi arrangeret 
juleudstilling/nisselandskab og konkurrence i mellemgangen ved 
Redningshuset, og vi får mange positive tilbagemeldinger på udstillingen. 
• I september kunne vi igen starte op på klubaktiviteterne – 
suppeklub, barnemad, læsekreds, strikkecafe og Livestream fra Aarhus 
Universitet. Glæden var kort, for medio november kom 2. Corona 
nedlukning. Den sidste suppeaften blev et delvist take-away 
arrangement, idet alle ingredienserne til tomatsuppen var indkøbt dagen 
før nedlukningen. Desuden var en del af råvarerne såsom tomater ”stop 
madspild” fra Spar 
 
Frivilliglisten (Lene) 
Vi har siden sidst to gange forsøgt at arrangere den årlige frivilligaften, 
hvortil alle frivillige er inviteret til hyggeligt samvær og til at høre om den 
aktuelle situation i Redningshuset og hvilke arrangementer det 
kommende år vil bringe, dvs. hvad der venter af praktiske 
arbejdsopgaver.  
Vi LOVER, at så snart det er muligt vil vi invitere til denne aften -som det 
ser ud nu, håber vi da, at det kan lade sig gøre her i foråret! Heldigvis er 
listen med navne på medlemmer der har meldt sig til at give en hånd 
med stadig lang - så vi glæder os til at sende en ny og forhåbentlig mere 
holdbar invitation ud.  
Arbejdsdagen plejer vi at holde i februar, vi har nu foreløbig planlagt den 
til den 24. marts 2022, hvor vejret sikkert er bedre og Corona mere på 
afstand. 
Tak til alle der stadig står på listen – og der er plads til flere, som I kan se, 
- den ligger på bordene rundt omkring, bare skriv jer på! 
 
Udlejning/aflysninger/flytninger (:Karin) 
Udlejningen har igen været præget af coronaens favntag:   i 2021 har vi 
haft 31 udlejninger, i modsætning til 2019, hvor der var 43. 
Derudover en hel del aflysninger og flytninger af reserveringer – dog ikke 
så mange som i 2020, så mon ikke vi går bedre tider i møde? 



 

 

Hver mandag kan byens foreninger bruge Redningshuset uden betaling 
(dvs. uden rengøring forinden)  – 23 gange i årets løb har huset været 
booket af fortrinsvis af De frie pensionister og Klitmøller Yogavenner. 
HUSK kalenderen på hjemmesiden altid er ajourført, så der kan man se 
om huset er ledigt. 
 
Medlemstallet: (Birthe) 
På trods af alle genvordigheder har vi et meget stabilt medlemstal – 
2019: 413, 2020: 416 og 2021: 433, deraf ca. 1/3 dobbelt medlemsskaber 
– vi synes det er utroligt flot, at vi har kunnet holde medlemstallet på 
trods af begrænsningen af arrangementer. Så stor TAK til alle dem der 
loyalt opretholder medlemsskabet, trods det uheldige faktum, at huset 
har været meget lukket ned. 
Der er også allerede ikke færre end 27 nye medlemmer i 2022, - så vi kan 
godt mærke, at Klitmøller vokser, og det glæder os meget, at de nye 
tilflyttere gerne vil benytte vort forsamlingshus i byen og forhåbentlig på 
sigt vil deltage i driften af huset? 
 
Vedligeholdelse: (Niels) 
Der er i årets løb foretaget løbende vedligehold på bygninger og 
inventar, reparationerne er udført af tilkaldte håndværkere og frivillige 
hjælpere. 
Af større tiltag kan nævnes: 
• Installation af ny ventilation i salen. Det gamle anlæg støjede 
og der var utilstrækkelig ventilation. Arbejdet blev betalt af Thisted 
Kommune. (man regulerer på ventilationen nede ved lydanlægget) 
• Nye vinduer i køkken/toilet bygning, samme materiale som i 
Redningshuset (isat 2010), mahogni og fabriksmalede, solide materialer, 
til vores vejrforhold. 
• Afrensning og maling af køkken/toilet bygning og Perron. 
• Nye hængsler på vinduer mod syd. 
• Malet mellembygning, farveskift, mod syd. 
• Alle bygninger, tag, mure og fliser algebehandlet. 
 
 
Kommunikation: (Birthe) 
Vi håber, alle får de informationer der er brug for.  
• Hjemmesiden har haft flyttedag, derfor et par enkelte 
”nedbrud” her i januar, men her kan man f.eks. læse lidt om huset, og 
altid checke om huset er ledigt til udlejning på vores kalender (husk at 



 

 

reservere i god tid!) Og på årshjulet kan man få overblik over, hvad der 
sker af aktiviteter og arrangementer. For øvrigt er alle referater fra 
bestyrelsesmøder også at finde her. Desuden er vi just kommet med på 
Klitmøllers fælleskalender. 
• Ellers sker kommunikationen i høj grad på facebook, hvor der 
også annonceres arrangementer og klubaktiviteter, og andre 
meddelelser. 
• Udhængsskabet her på huset nedlægges, da det ikke kan 
holde til vind og vejr. Derfor overvejer vi en anden løsning. 
• Den årlige publikation har vi besluttet ikke at bruge 
ressourcer på i disse aflysningstider. Men det skal nok vi nok genoptage. 
 
Afslutning: (Birthe): 
Det var endelig slut på den kollektive formandsberetning om endnu et 
højst usædvanligt år, som vi da håber er det sidste af den slags. 
 

 

 

 
 


