Generalforsamling, fredag 28.02.2020
Referat
Formand for foreningen æ Redningshus Birthe Eisum bød velkommen og
glædede sig over det store fremmøde - 65 ialt.
Herefter over til første punkt på dagsordenen :
1. Valg af dirigent - Ole Ryltoft blev valgt.
2. Valg af stemmetællere , Erik Odder og Per Grønkjær blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning
● Indledning: indsatsområder i 2019 (Birthe Eisum)
Vi har – ikke blot i det forgange - men de forgangne år – haft som velovervejet
indsatsområde, at Redningshuset skal fungere – ikke overvejende som
udlejningsvirksomhed – men i højere grad som Klitmøllers
FORSAMLINGSHUS.
Det arbejder vi fortsat flittigt med, og så må det være op til byens borgere at
vurdere, om det lykkes eller ej.
Hvordan vi så arbejder med det, vil bestyrelsens udvalg kort berette om:
Først på banen er aktivitetsudvalget (som består af Kristine Qvistgaard, Linda
Vognstrup, Karin Lynggaard, Ulla Frost Nielsen og mig) – og det er Kristine,
der først vil berette om ÅRET DER GIK (2019)
● Aktivitetsudvalget: 2019 året der gik (Kristine Qvistgaard)
Aktivitetudvalgets beretning for 2019:
Der har i 2019 været mange aktiviteter i vores dejlige Redningshus, og det er
en fornøjelse at opleve den store tilslutning, der er til vores aktiviteter
også i vinterhalvåret, hvor udlejningen kører på lavt blus.
Der er blevet afholdt 3 koncerter i 2019 i samarbejde med SpillestedetThy. 2
koncerter i foråret Den 1. med Ìmar en irsk gruppe som spillede
fantastisk irsk folkemusik, så taget var ved at lette. De fik serveret
dansk smørrebrød, til deres aftensmad, som de absolut ikke kendte. Den
2. koncert var med Niels Schousen og hans band, som ligeledes gav alt
hvad de havde - en imponerende energi. Inden koncerten havde Niels
Schousen heldigvis fået sig et par timers tiltrængt lur hjemme hos
Karin og Erik. Den 3. koncert var i september med musikeren, sangeren
og sangskriveren Allan Olsen som startede hans danmarksturne. Han
kørte Danmark rundt medbringende en skurvogn og spillede kun

steder, hvor han aldrig havde spillet før. Allan Olsen sætter stor pris på
at besøge byer som Klitmøller. For de kan noget, som de større byer i
Danmark ikke kan. AO udtaler: - Der er tre råstoffer, der i fremtiden vil
blive eftertragtet: Det er frisk luft, rent vand og fred og ro. De tre ting
kan du aldrig få inde på Østerbro i København eller andre steder i de
større byer. Så jeg tror, det kommer til at gå godt for de små samfund,
siger han. En tak til cafe Hawgus som sponserede deres aftensmad.
Traditionen tro blev Sankt Hans bålet afviklet i samarbejde med KLF. Modsat
året før i 2018 kunne vi sætte ild til bålet. Igen var det en mild aften
med en skyfri himmel og rigtig mange deltagere. Der var gang i grillen,
og der blev langet mange franske hotdogs over disken.
Så var det der vores Sommer jazz med Harlem Rambles, som spillede deres
sidste koncert i Klitmøller. Mange var mødt op til koncerten, som blev til
en helt forrygende og uforglemmelig eftermiddag. Gospelkoret havde
ligeledes deres sidste koncert, som blev afholdt på årets mest solrige
dag.
Så har der været afholdt 2 fiskeauktioner i samarbejde med KLF – et i juli og 3
uger senere et i august. Begge auktioner blev godt besøgt og sagt på
ægte jysk – det var ikke så ringe endda – da auktionerne gav et pænt
tilskud til begge foreninger, helt som i ”de gode gamle dage” til de store
hawfester. Vi vil selvfølgelig igen i år forsøge at gentage succesen.
Samarbejdet med KLF er helt fantastisk, så det fortsætter i samme spor.
Vi låner Æ warmstou af KLF til backstage – ophold og bespisning af
aktørerne og lidt gulvplads af Per Grønkjær i hans fiskerhus, til
opbevaring af borde mv. Tusind tak for det Per.
Halloween – blev fejret på Campingpladsen. For arrangementet stod Nystrup
Camping, spejderne, Klitmøller Borger og handelsstandsforening,
Klitmøller Friskole, De Frie Pensionister og Redningshuset. Skolebørn
fra Klitmøller Friskole havde lavet græskerhoveder doneret af Michael
fra Spar, og Jens Jørgen arrangeret et orienteringsløb med diverse
lyseffekter til skræk og rædsel for ungerne. Jeg er overbevist om, at Jens
Jørgen, som jo er elektriker, har moret sig mindst lige så meget som
børnene. En stor tak for indsatsen til Jens Jørgen.
Årets sidste arrangement var juletræsfesten – et fælles arrangement i
samarbejde Spejderne, DFP, KLF, Klitmøller Borger- og
Handelsstandsforening og Redningshuset. Der blev uddelt godteposer
og serveret gløgg og æbleskiver. Et sandt virvar af glade børn, der
dansede, og løber rundt om juletræet. Selv julemanden var til stede og
mange mindre børn nød godt af at sidde på julemandens skød. En stor
tak til julemanden alis Jørgen Båt.
Så var der for resten optagelserne til X-Factor i redningshuset i november,
som blev vist på TV2 for ca. 14 dage siden. Efterfølgende lørdag/søndag
var der en folkevandring til redningshuset. Formanden er også blevet
ringet op af en borger, som godt kunne tænke sig at købe den sofa, der
blev anvendt i udsendelsen.

o årsprogram for 2020: året der kommer (Linda Vognstrup)
Dernæst vil Linda Vognstrup se fremad og røbe nogle af vores skumle
planer for året der kommer (2020).
(på bordene: ark med datoer for klubaktiviteter og årshjul på bagsiden og
det nye årsprogram for 2020 – samt flyers for LIVEstream foredrag!
Klubaktiviteter:
suppeklub – barnemad – læsekreds – strikkecafe – Live Stream fra Århus
Universitet- frivilligaften
I vinterhalvåret har vi gennemført forskellige aktiviteter så som:
suppeklub – barnemad – læsekreds – strikkecafe – Live Stream fra Århus
Universitet- frivilligaften
Suppeaften kører på 4. år med fuldt hus hver gang. Vi mangler for øvrigt
kokke til suppeaftenen tirsdag den 7. april. ”Barnemad”, hvor frivillige
kokke tilbereder mormor mad med garanti for sovs. Live Stream fra Århus
universiteter er et offentligt foredrag i naturvidenskab. Live stream
foredragene er en stor mulighed for, at vi her i Klitmøller kan være med
som direkte tilhørere til et foredrag på universitetet i Århus uden at skulle
køre efter det. Kom til Redningshuset og overvær foredragene. Næste
foredrag er den 3. marts kl. 19-21. Titlen er ”Det er bare virus”. Se
endvidere oversigten over kommende foredrag på facebook.
Husk at gå ind på facebook for at tjekke vores arrangementer, det er også
der, at du tilmelder dig til suppeaftenen.
Husk at alle foreninger i byen kan låne RH gratis på mandage (uden
rengøring). Det benytter DFP sig af, når de bl.a. afholder deres bankospil.
De øvrige hverdage er lejen til reduceret pris.
Alle de arrangementer som jeg nævner her, ville ikke kunne realiseres,
hvis ikke vi havde alle jer frivillige til at give en ”nap” med, og det er vi i
bestyrelsen naturligvis super glade og taknemmelig over.
Kommende arrangementer i 2020:
6. februar Athletic Progression, netop overstået – jazzkoncert for de unge
arrangeret af en af vore egne borgere her i Klitmøller - Kristian Kjøller
20. marts - Esben Just Solo i samarbejde med Spillestedet Thy – Esben Just
er en fabelagtig entertainer og pianist. Han spiller bl.a. New Orleans
Rock`n Blues, og så er der også plads til fællessang og håndklap. Der er
stadig ledige billetter.
23. juni Sct. Hans bål i samarbejde med KLF
12. og 26. juli – 2 fiskeauktioner, den sidste dato er rykket 1 uge frem i
forhold til tidligere år, ud fra at der er flere turister i juli end i august
19. september lørdag - Creedence Clearwater Repeated - Oplev en
nostalgisk koncert med kæmpe hits fra 60’erne og 70’erne. Sange som Bad
Moon Rising, Have You Ever Seen The Rain, Down On The Corner, og Stop
The Rain som hører til blandt de største klassikere i rockhistorien.
Sangene spilles med stor respekt og kærlighed for det originale materiale
og er som at høre CCR anno 1969 - bare ca. 50 år senere! Leveret af et
band der er tro mod originalerne!

29. november - Juletræsfest
● Pedelteam (vedligeholdelse af bygningen) (Henrik Førby)
DernDen største ændring der er sket indendørs med huset er det nye loft og den nye
loftsbelysning. Thisted Kommune har derudover fuget størstedelen af huset
og udskiftet brædder med videre i tagkonstruktionen. Der har været afholdt
møder med Thisted Kommune med henblik på udskiftning af
ventilationssystemet, det bliver en større udgift, så vi har forhåbning om, at
der ydes tilskud fra Thisted Kommune, det vil betyde, at også støjgenerne vil
blive formindsket idet det ikke længere bliver nødvendigt at åbne vinduerne
så ofte. Udover disse større ting er der almindelig vedligeholdelse, og her har
vi uvurderlig hjælp fra de mange frivillige, der hjælper med maling, smøring
og mange andre ting.
● Serviceteam: (opsyn og vedligehold) (Ulla Frost Nielsen)
Næste hårdtarbejdende udvalg er serviceteamet (bestående af Ulla og Linda) – og
det er Ulla som forklarer hvad de har gang i.
Serviceteamets hovedopgave er at sørge for, at der er service, håndklæder
toiletpapir mv. og efterfølgende foretage de nødvendige indkøb. Et par gange
om året bliver al servicet talt op og suppleret. I 2019 har vi i fællesskab med
vores ægtefæller opsat nye skabe i depotrummet, hvilket var hårdt tiltrængt.
Samtidig med opsætning af de nye skabe, blev der frigivet plads i køkkenet,
således at det blev nemmere at rengøre hylderne under bordet i køkkenet.
Termokanderne fik således en ny plads i skabet i mellemgangen. I forbindelse
med opsætning af de nye skabe i depotrummet, blev der frigivet en del
gulvplads. Det har betydet, at depotrummet er blevet anvendt til back stage
for de musikere, der har afholdt koncerter i Redningshuset. For de af jer som
måske endnu ikke har set depotrummet , er I velkommen til at kigge indenfor
- vi synes selv, at det er blevet rigtig flot.
● Kontorholdet: kort orientering (Karin Lynggaard)
Endelig vil Karin som sammen med mig står for udlejning lige fortælle lidt om det
til sidst – vi står også for medlemsskaber og kontingent:
Som Birthe indledte med at sige- har vi de seneste år arbejdet på, at
Redningshuset ikke fortrinsvis skal fungere som udlejningsvirksomhed
– men som Klitmøllers Forsamlingshus – og dermed samlingspunkt for
fælles aktiviteter for medlemmerne.
Når vi ser på brugen af huset er der rigtig tit lys i ”de nye lamper”:
i 2019 har der været:
48 udlejninger

46 egne arrangementer (suppe, barnemad, læse- og strikkeklubber, Livestream, koncerter)
13 udlån til foreninger hjemmehørende i Klitmøller
Udlejningerne danner sammen med kontingentindtægter grundlag for
muligheden for vedligeholdelse af huset og dermed de aktiviteter der
afholdes i eget regi.
Birthes og mit arbejde består i, at reservere huset, udskrive kontrakter, holde
øje med indbetalinger m.m., kontingentopkrævninger, ind- og
udmeldelse af medlemmer.
Medlemstallet og kontingenter: der var i 2019 godt 415 betalende
medlemskontingenter, hvoraf næsten 70 var nye medlemmer og ca 180
dobbelte, dvs. næsten 600 medlemmer i alt. Og indtil nu, her i februar
2020– hvor der allerede er kommet 12 nye medlemmer til, har 90%
betalt kontingent og vi har pt. 372 medlemskontingenter, hvoraf 185
dobbelte, dvs- 557 medlemmer af vores forening.
Vi kan måske af og til opleves som nogle skrappe damer – men det kan vist
ikke undgås når vi skal styre en forretning som denne her, hvor vi er
nødt at følge de retningslinier der er lagt.
Og allerede nu vil I i kalenderen kunne se reserveringer i de kommende år.
● Afrunding: målsætninger for 2020 (Birthe Eisum)
Det var så bestyrelsens beretning og jeg vil slutte af med at sige, at vi fortsat vil
arbejde benhårdt på at skrabe penge ind, så vi kan vedligeholde vort smukke,
gamle hus og bestræbe os på at arrangere et passende antal begivenheder og
aktiviteter for Klitmøllers borgere. Her vil jeg ikke undlade at nævne vort
fortrinlige samarbejde med Klitmøller Lystfiskerforening og sidst, men ikke
mindst en kæmpe indsats fra vort frivilligkorps, som den ene gang efter den
anden stiller op og hjælper til – og det gælder ikke kun fest og ballade, men
også reparationer, vedligeholdelse og hovedrengøring – sidste weekend var
en trofast skare troppet op til arbejdslørdag, hvor hele huset fik en gevaldig
overhaling - uden dem kunne vi absolut IKKE drive denne her biks og holde
dette smukke hus i så god stand
Så HVIS der skulle sidde nogen her i salen, der kunne tænke sig at være med på
holdet, ligger der en liste, hvor man kan skrive sig på. TAK!
4. Fremlæggelse af årsregnskabet (kasserer, Henning Vognstrup)
●
Henning Vognstrup gennemgik regnskabet - det blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag fra medlemmer - der var ikke indkommet forslag
6. Bestyrelsens forslag: der var ikke forslag
7. Valg af formand
● Birthe Eisum blev genvalgt for en toårig periode
8. Valg af 21 ordinære bestyrelsesmedlemmer:
● Henrik Fønns blev genvalgt
● Henrik Førby (modtager ikke genvalg)
o Kristine Qvistgaard blev valgt
9. Valg af suppleanter:
● Kristine Qvistgaard , blev valgt som bestyrelsesmedlem
● Ulla Frost Nielsen (modtager ikke genvalg)
● Lene Landbo,blev valgt
● Henning Juul Nielsen, blev valgt
10.
11.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
● Revisor, Margit Lyhne blev valgt
● Revisor suppleant, Ole Frederiksen blev valgt
Eventuelt:
● Afsked med Henrik Førby, og Ulla Frost Nielsen

1 antallet: valg af 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer (dvs. inklusiv formand) på lige årstal

