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Referat - Ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2022 
I henhold til Virksund Lystbådehavns vedtægter stk. 7.  

Lørdag den 12. marts kl 13.00 Virksund Lystbådehavn 
Dagsorden i henhold til vedtægterne stk. 7 pkt. 7.2. 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Bestyrelsen forslår at Martin Lindgaard vælges til dirigent. 
Beslutning: Martin Lidegaard blev med akklamation valgt til dirigent. 
Martin konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
Virksund Lystbådehavns vedtægter stk. 7. 
 

2. Bestyrelsens beretning 2021. 
Beslutning: Formand Kirsten Pugholm aflagde bestyrelsens beretning – denne er 
angivet nedenfor: 
 

Vores sidste generalforsamling blev afholdt den 27.maj 2021. Det er godt 9 måneder 
sider, men alligevel er der sket en del 
 
Hyggeklubben mødte talstærkt op den 24. juni for så småt at klargøre havnen til 
sommerens komme. Senere dukkede de igen op ugen inden jubilæet for at hjælpe 
med at havnen fremstod så indbydende som muligt. 
Det var som sædvanligt hyggeligt at være sammen med Jer og Jeres hjælp er guld 
værk for vores havn. Så tak til alle jer der har deltaget. 
 
Uge 31 bød på olieudslip, hvor beredskabsstyrelsen blev hidkaldt. Det var åbenbart 
mere omfattende end som så. Men de var dygtige og vi slap heldigvis uden regning. 
 
Vores 50-års jubilæum blev godt afviklet fra den 19. -21. August. Alle dage var godt 
besøgt. Jubilæumsudvalget havde udarbejdet et flot program som bød på alt fra 
besøg af Ally Cats Car Club, Puch Maxi Girls, historisk billedkavalkade, reception, 
åben båd, fællessang, revy, yoga, besøg af Limfjordsmuseet, Dansk 
Søredningsselskab. Der var Vestjysk Bank Cup, redningsaktion, dans og så sluttede vi 
af med festfyrværkeri ude på tangen. 
Eneste aktivitet der desværre ikke blev gennemført, var flotillesejladsen, som ikke 
kunne afvikles pga. for meget vind. 
Det var tre begivenhedsrige dage som vi skylder udvalget en kæmpe tak for. De 
havde brugt oceaner af timer for at få det store arrangement op at stå. 
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Som I sikkert husker fra sidste generalforsamling, så blev der afsat kr. 100.000, - på 
budgettet til jubilæet. Mange har været bekymret for om det nu også kunne holde 
med det store program. Og jeg kan nu med glæde fortælle, at vi afviklede det hele 
uden det har kostet havnen en eneste krone.  
 
Virksund vinterbadeklub blev en realitet ved stiftende generalforsamling den 26. 
september 2021. Rikke og Hans Egelund havde taget initiativ til denne klub, som nu 
viser sig at være en bragende succes. Før emmede det af liv alle ugens dage hele 
sommeren. Nu er der også aktiviteter her om vinteren. En kærkommen aktivitet som 
vi er stolte over og glade for i havnen. 
 
Bådoptagningen trak ud her i efteråret på grund af vejret. Men på grund af kran- 
teamets velvillige indsats lykkedes det at få alle både op inden vinteren satte ind 
uden problemer. Så stor tak til jer. 
 
For os gamle medlemmer er det en selvfølge at I altid er til rådighed når vi gerne vil 
have vores båd op. Men det er det ikke for de nye medlemmer. De påskønner jeres 
arbejde. Det gør vi andre gamle medlemmer også, men vi nok bare ikke så gode til at 
sige det. 
Man skal altid huske at værdsætte de frivilliges arbejde her på havnen og give 
hinanden et skulderklap. Det er der ingen der tager skade af, tværtimod virker det 
befordrende og fremmer fællesskabet. 
 
Vi har haft masser af glade gæster hele sommeren. Desværre havde vi en 
sommerhusejer der forsøgte at forhindre det. Men heldigvis uden held. (Tak for 
hjælpen, Martin) 
Vi kan skrive historie i 2021 med 725 overnattende gæster. Det er meget flot for 
vores lille havn. 
 
Julefrokosten kunne heldigvis afholdes i år. Her var det Steen Vognmand Sørensen 
der velfortjent blev kåret som årets havnenisse. Steen går og gør en masse frivilligt 
arbejde for havnen uden at gøre noget væsen af sig, så tillykke med det, Steen. 
Forleden løb jeg på et citat: “ Hellere slides op end ruste op”. Og du kommer aldrig til 
at ruste op, Steen. 
 
Vi har stadig lidt udfordring med vores varmeanlæg som desværre taber vand. Derfor 
skal vi have kigget til slangerne ude omkring bro 2 og 3. 
 
Der er truffet beslutning om at vi skal have etableret en miljøstation her i foråret.  
Vi håber at finde midler til det. Jens Kofoed har været behjælpelig med at søge 
sponsorer, men vi må desværre erkende, at der ikke er meget prestige i at sætte 
penge i en såkaldt “gyllestation”. 
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Planen om multihus skrider frem dog ikke så hurtigt som vi kunne ønske. Vi har 
arbejdet sammen med de forskellige parter for at finde den mest optimale løsning 
for alle. Nogle vil gerne have mere plads, men vi er også nødt til at holde bygningen 
på et tilpas niveau, så den ikke fremstår så dominerende i forhold til de øvrige 
bygninger. 
Vi synes nu vi har fundet en løsning alle bør kunne leve med.  
Der er nu indsendt reviderede tegninger til Skive Kommune, som vi afventer svar fra. 
Og når høringsprocessen er afsluttet og de nødvendige godkendelser er på plads vil 
vi kunne gå i gang med at rejse kapital til projektet. Vi håber det bedste. 
Vi har igen i år en god og sund økonomi, så vi håber byggeriet kan blive en realitet i 
det kommende år. 
 
Det glæder os, at Anette igen er startet op i cafeen. Vi er heldige med at vi har en 
cafe her på havnen. Det er et stort aktiv. Glæd jer over det og brug den. 
 
Vi vil rette en stor tak til alle jer der på en eller anden måde i årets løb har taget 
ansvar og ejerskab og gjort sit til at vores havn fremstår pæn og indbydende.  
Vi føler der er en god atmosfære i havnen. Vi er forskellige, men der udvises stor 
respekt for hinanden i alle henseender.  
 
Tak for godt samarbejde til kajakklubben. Tak til Hans for godt samarbejde i 
vinterbadeklubben. Sidst, men ikke mindst, tak til Jens for et godt samarbejde  
med sejlklubben. Jeg synes vi alle supplerer hinanden godt. 
 
Beklageligvis har Gerda, vores kasserer gennem mange år, valgt at stoppe. Hun har 
gennem årene udført kasserer jobbet meget professionelt og det er svært at 
overtage.  
Derfor har vi allieret os med en bogholder fra Viborg som skal varetage bogføring og 
regnskab fremover. Herefter vil det så være en overskuelig opgave at være kasserer i 
havnen. 
Tusind tak for dit store arbejde og engagement i havnen. Det og dit gode humør 
kommer vi til at savne. 
 
Ole har desværre også valgt at udtræde af bestyrelsen, men heldigvis vil han gerne 
fortsætte sit arbejde som bådpladsansvarlig. Det er vi virkelig glade for. Tak for 
indsatsen, Ole. 
 
Personligt vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt og frugtbart samarbejde i året der 
er gået. 
Jeg har nydt vores gode, hyggelige og positive samarbejde. 
Tak til jer alle. 
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3. Regnskab for 2021. 

Det reviderede årsregnskab for 2021 er vedlagt dagsorden 

Årsregnskab 

2021.pdf  
Beslutning: 
Gerda Pedersen, kasserer, gennemgik regnskabet og sammenholdt med 2020.  Årets 
resultat viser et overskud på godt kr. 260.000. mod ca. kr.  108.000 i 2020. Ved årets 
udgang var der en egenkapital på kr. 2.680.808,-   
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  
 

4. Orientering om budget for 2022, samt takstblad 2022. 

Takstblad 2022.xlsx

 

Beslutning: 
Gerda orienterede om budget 2022, samt om takstbladet. Der er tale om uændrede 
takster for 2022 – Orienteringen blev taget til efterretning  
 
 

5. Orientering fra klubber og udvalg: 

• Virksund Sejlklub 
Jens Kofoed gav en længere orientering fra Sejlklubben. Var meget tilfreds med 
det store 50 års jubilæum som løb af stablen i august. Sejlklubben oplever øget 
aktivitet og tilgang af medlemmer, hvilket alle kan glæde sig over.  
 

• Virksund havkajakklub 
Alice Nørregaard gav en kort orientering fra Havkajakklubben. Der er også her 
stor interesse og tilgang. Havkajakklubben har ca. 60 medlemmer. Der er stort 
samarbejde med andre klubber i Limfjorden og der køres en del kurser i 
vinterhalvåret.  
 

• Gråsælerne 
Aktivitetsniveauet har ikke været så højt gennem den sidst tid grundet Corona. 
Der har dog senest været afhold 2 arrangementer. Der er omkring 30 
medlemmer.  
 

• Turudvalget 
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Torben Lerche gav en orientering om de tursejladser der pt. er under planlægning. 
Der afholdes således Pinsetur til Nykøbing, samt nogle sejladser fx. til Rønbjerg 
særlig godt for børn og børnebørn. Nærmere detaljer og tidspunkter kan ses på 
Sejlklubbens hjemmeside og Facebook side. 
 

• Multihusudvalget 
Kristian Brøns Nielsen vil under punkt 7 nærmere redegøre for status på 
Multihuset.  
 
Bådpladssudvalget 
Ole Lauritsen gav en orientering om status for udlejning af bådpladser. Alle 
pladser er udlejet og der er venteliste. Der er et par meget små jolle pladser ledige 
men det er alt. Vi forsøger selvfølgelig også at udnytte hvis nogle ikke skal have 
deres båd i vandet i år ved at lave ”gæstepladser”. Så husk at oplyse om hvis man 
ikke skal i vandet i år 
 

• Kranteamet 
Martin Lidegaard gav en orientering fra Kranteamet. Der er et stærkt team og et 
godt samarbejde. Der er lavet plan for de dage der sættes i vandet. Husk at skrive 
jer på.   
 

• Mastehusudvalget. 
Carsten Overgaard gav en orientering om situationen i Mastehuset. Alle bedes 
huske at skrive navn og telefonnummer på deres master. Der er lavet plan for 
placering som alle dog ikke følger. Se planen i mastehuset før i lægger master ind 
til næste år! HUSK alle master skal være ude af huset inden 1. maj – eller gerne 
før - da Havkajakklubben skal overtage huset.  
 

• Hyggeklubben 
Kirtsen Pugholm orienterede kort. Der er fin aktivitet og mange stiller op til store 
og små opgaver. Der er godt humør og der ydes en god indsats.  
 

• Vinterbadeklubben  
Hans Egelund, der er formand for den nystiftede Vinterbadeklub gav en 
orientering. Det er lykkedes dem at skaffe en mindre mobil sauna der er 
midlertidig opstillet ved Virksundlejren. Der er allerede 26 medlemmer.  
 

• Festudvalget 
Der skal nedsættes et nyt festudvalg som afløser for det succesfulde 
Jubilæumsfestudvalg.  
Valg med akklamation blev:  
Birgit og Bent Pluszek samt Gerda og Karl Pedersen  
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6. Forslag til den ordinære generalforsamling: 
6a.   Forslag fra medlemmer 

Der er indkommet forslag fra medlemmerne 

Forslag til vedtægtsændring vedrørende paragraf 7 Ordinær generalforsamling, afsnit 
7.1   
 
Nuværende formulering:  
 
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år den anden lørdag i marts måned og 
indkaldes med mindst 14 dages varsel på havnens hjemmeside samt ved opslag i 
klubhuset. 
 
Foreslås ændret til denne formulering:  
 
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 
dages varsel på havnens hjemmeside, sociale medier, samt ved opslag i klubhuset. 
 
Motivering for ændring:  
 
Denne formulering giver mulighed for at generalforsamlingen kan afholdes i løbet af 
marts måned og at det også kan ske ved et aftenarrangement. 
 
Det giver samtidig bestyrelsen en øget grad af frihed til at planlægge 
generalforsamlingen i de enkelte år, samt at denne ændring bidrager til at 
vedtægterne går i retning af at være mere generiske fremfor meget specifikke. 
 
Marts måned er også tiden hvor mange er begyndt at gøre båden klar til 
sæsonen, og derfor gerne vil bruge weekenderne til dette. 

 

Bestyrelsens kommentar: 

Bestyrelsen anbefaler at ordinær generalforsamling afholdes 2. torsdag i 
marts 

 

Beslutning:   Dirigenten oplyste af bestyrelsen havde valgt at trække sit 
ændringsforslag. Efter en kort debat om fordele og ulemper ved forslaget blev der 
foretaget afstemning.  
For forslaget stemte 13 medens 18 stemte imod. Forslaget var således forkastet.  
 
 
 

6b.  Forslag fra bestyrelsen 
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Forslag til vedtægtsændring vedrørende paragraf 18, Regnskab og revision, afsnit 
18.3   

 
Nuværende formulering:  

  Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 31. januar. 
 

Foreslås ændret til denne formulering:  

Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 1. marts. 
 

Motivering for ændring:  

Formulering giver en bedre mulighed for at afslutte årsregnskabet uden 
efterreguleringer.   

 
 
Beslutning:   Bestyrelsen begrundede forslaget med nødvendigt tidshensyn til 
udarbejdelse af regnskab mm.  
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt den foreslåede ændring.  Denne skal 
bekræftes på næste generalforsamling for at kunne indarbejdes i vedtægterne.  

 
 

7.  Status på Multihus 
Beslutning: Kristian Brøns Nielsen gav en kort orientering om Multihuset. Der 
henvises til afsnittet i bestyrelses beretning herom. Kristian Brøns viste de nyeste 
tegninger af Multihuset som er sendt til kommunen.  
Vi venter således nu på en tilbagemelding fra Skive Kommune. Herefter forventes 
projektet sendt i høring.  
Jens Kofoed havde et ønske til en anden placering af Sejlklubbens arealer i 
Multihuset. Kristian Brøns svarede at alle indretningstegninger revideres når vi 
har tilladelserne til huset udvendige udformning. Vi skal nok forsøge at indarbejde 
så mange ønsker og hensyn som muligt.  

 
 
8.   Valg til bestyrelsen – på valg er: 

Kasserer Gerda Pedersen – valgt for 2 år i 2020 – modtager ikke genvalg 
 
Ole Lauridsen – valgt for 2 år i 2020 – modtager ikke genvalg  
Kristian Brøns – valgt for 2 år i 2020 – modtager genvalg 
Beslutning: Bestyrelsen foreslår Kristian Brøns Nielsen og Grethe Glerup til 
bestyrelsen. 
Der var ikke yderligere forslag. De 2 blev valgt med akklamation.  
 
Valg til kasserer 
 
Bestyrelsen foreslår Per Nielsen 
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Beslutning: Per Nielsen blev valgt med akklamation. 
  

 
Valg af suppleanter – på valg er: 
Per Nielsen – valgt for 1 år i 2021 som suppleant – modtager genvalg 
Beslutning: Søren Barasinski blev foreslået af bestyrelsen. Han blev valgt med 
akklamation.  
 
 

9.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter på valg er: 
Revisor: Carsten Overgaard – valgt for 2 år i 2020. 
Revisorsuppleant: Claus Pedersen - valgt for 2 år i 2020 -  
Beslutning: Alle blev genvalgt  
 
 

10.  Valg af broformænd - på valg er: 
 

Gl. havn og bro 1: Mads Bøvling – erstattes af Poul Mackenhauer hvis Mads ikke kan 
fortsætte.   

Bro 2: Steen Sørensen 

Bro 3: Ejgil Boel Nielsen 

Bro 4: Adrian Siegenthaler 

Bro 5: Ole Lauridsen 

Bro 6: Kristian Hansen 

Bro 7: Bent Pluszek  

Beslutning: - Alle genvalgt – Se dog bro 1  
 
 

8.  Eventuelt 

Der var et ønske fra Klaus Nielsen om at undersøge muligheden for at både kan stå 
med masten på når de er på bedding. Bestyrelsen overvejer dette -. Der er fx. 
spørgsmål om ekstra støtteben og hvem der skal betale disse, samt hensynet til nabo 
både.  
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Birgit Pluszek efterlyste muligheden for teleslynge i klubhuset. Bestyrelsen undersøger 
dette.  

Jens Kofoed efterspurgte nedtagning af klubstander ved sæsonafslutning. Jens påtog 
sig opgaven med at lave afrigger arrangement.  

 Afslutningsvis fik formand Kirsten Pugholm ordet: Hun takkede generalforsamlingen 
samt udbragte en særlig tak til Gerda Pedersen for hendes store arbejde som kasser 
gennem mange år – Generalforsamlingen takkede med langvarig akklamation. Der 
var også tak til Ole Lauritsen som udtræder af bestyrelsen, men som gerne vil 
fortsætte med det gode arbejde i Bådpladsudvalget mm.   

 

Referent:  Kristian Brøns Nielsen  


