
 Generalforsamling, fredag 26.02.2021 

Referat 
 

Velkomst og indledning: en meget anderledes generalforsamling! 
 

• Annoncering af generalforsamling er sket i Thisted Dagblad d. 10. februar og ved 
opslag på hjemmeside og på facebook 
 

• Valg af dirigent (Ole Ryltoft accepterede valg som dirigent og har godkendt, at 
annoncering er sket rettidigt) – tak og en flaske vin til Ole Ryltoft 

 
• Valg af stemmetællere: ikke relevant 

 
• Bestyrelsens beretning  

• Aktiviteter: 
• 2020 blev et meget anderledes år pga. Corona nedlukning og 

forsamlingsforbud. Vi nåede kun at afvikle et par klubaktiviteter og en enkelt 
koncert. Ligeledes har vores medlemmer været nødt til at aflyse en mængde 
lejemål, hvoraf mange har fået refunderet deres betaling, og andre har 
udskudt afholdelse af deres fest og har booket andre datoer i 2021. 
Pga den fortsatte usikkerhed omkring Corona, har vi valgt endnu ikke at 
fastlægge de sædvanlige arrangementer, og dermed heller ikke trykke det 
årlige program. Vi følger udviklingen af situationen og er parate til sætte i 
gang, lige så snart det bliver muligt at mødes igen. 
Vi ved også, at alle de frivillige hjælpere står parate i kulissen, når der bliver 
brug for dem. 
For at skabe lidt liv ved Foreningsvejen havde vi i år lavet en juleudstilling 
med juletræ og nisselandskab og konkurrence om en købmandskurv. 
 

• Vedligeholdelse af bygningen: 
• Vi har jo måttet aflyse den årlige arbejdsweekend i februar, men alligevel har 

vi i årets løb fået lagt fliser mod nord og øst og fået skiftet hængsler ud på 
vinduerne. Vi har indgået et lejemål med KLF66 og har fået rådighed over 
fiskerhuset, Perron, som ligger lige ved siden af Redningshuset. Det vil blive 
brugt som et tiltrængt ekstra lagerrum. Desuden er vi i dialog med Thisted 
Kommune med henblik på installation af et ventilationssystem, som vil sikre 
os en bedre varmeregulering og udluftning i huset. Anmodningen er bevilget, 
men ikke gennemført endnu. 
 

• Administration:  



• Kontorarbejdet har jo i år desværre mest bestået i at håndtere aflysninger af 
lejemål i kalenderen og refundering af indbetalinger. Og lige efter nytår blev 
der sendt opkrævninger ud til mere end 400 medlemmer, hvoraf rigtig mange 
allerede har betalt. Og glædeligvis har vi også modtaget nye medlemmer. 
 

• Afrunding: 
• Som afslutning på denne meget anderledes årsberetning, kan vi kun sige, at 

vort ønske for det kommende år må blive at vende tilbage til normale 
tilstande, hvor medlemmerne igen kan bruge huset, og hvor vi kan afholde 
både koncerter og klubaktiviteter om vi plejer. 

o Bemærkninger til bestyrelsens beretning: ingen 
 
 

• Fremlæggelse af årsregnskabet (kasserer, Henning Vognstrup) 
• Bemærkninger til årsregnskabet: ikke modtaget nogen bemærkninger 

 
• Indkomne forslag fra medlemmer: ikke modtaget nogen forslag 

 
• Bestyrelsens forslag (ingen) 

 
• Valg af kasserer: 

• (Henning Vognstrup modtager ikke genvalg) 
• Bestyrelsen foreslår Lars Christiansen 

o Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre forslag, hvorfor Lars 
Christiansen er valgt. 

 
• Valg af 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer:  

• Niels Ivar Jørgensen (modtager genvalg) 
• Karin Lynggaard (modtager genvalg)  
• Linda Vognstrup (modtager genvalg) 

o Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag, så alle er genvalgt. 
 

• Valg af suppleanter: 
• Lene Landbo (modtager genvalg) 
• Henning Juul Nielsen (modtager genvalg) 

o Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag så begge er 
genvalgt. 

 
• Valg af revisor og revisorsuppleant: 

• Revisor, Margit Lyhne (modtager genvalg for dette år) 
• Revisor suppleant, Ole Frederiksen (modtager genvalg) 

o Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag, så begge er 
genvalgt med notering af ønske fra Margit Lyhne. – tak og en flaske 
vin til Margit Lyhne  

 



• Eventuelt:  
• Til sidst vil vi – med denne lille opmærksomhed (:en flaske lokal Rom) – sige 

TAK til Henning Vognstrup for hans kæmpestore og meget kompetente 
indsats som kasserer for æ ’Redningshus. Vi har i de sidste par år i 
administrationsteamet fået indarbejdet en række effektive processer i 
arbejdet med udlejning, medlemskontingenter, drift af huset og 
regnskabsføring, m.m. Det er jo trods alt noget af en butik vi har gang i her, 
hvilket årsregnskabet også afspejler. Det skal Henning hermed have stor tak 
for! 

• Bestyrelsen takker for god ro og orden  
 

Bestyrelsen, lørdag d. 27. februar 
 


