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Referat af generalforsamling den 26. marts 2017 i Glyngøre Hallen
Fremmødt: 13 stemmeberettiget
1.

Valg af stemmetællere:
Birgitte og Vibeke valgt

2.

Valg af dirigent og referent:
Lars Prier Andreassen som dirigent og Christian Nielsen valgt som referent.

3.

Formandens beretning:
Henning aflagde beretning (følger vedlagt) og enstemmigt godkendt.
- Anne Marie spurgte til Euronight som skal foregå i vores region om alle kan deltage i
dette. Formanden svarede at det var han ikke helt klar over, men ville finde ud af det.
- Eva spurgte om, hvorfor DNUog DN ikke kan samarbejde. Formanden svarede at DNU
mest gør i camping, selvom DN har overtaget Tysmosen Camping. Anne Marie tilføjede
at der fortsat arbejdes på at få et samarbejde i stand mellem DNU og DN

4.

Regnskabsaflæggelse:
Christian gennemgik regnskabet og blev enstemmigt godkendt.

5.

Indkomne forslag:
Ingen er modtaget.

6.

Fastsættelse af kontingent:
Uændret kr. 50,00

7.

Godkendelse af budget:
Christian fremlagde budget for 2017: Budget blev enstemmigt godkendt.

8.

Valg til bestyrelsen:
Henning Møller ønsker genvalg og blev genvalgt.
Christian Nielsen ønsker ikke genvalg og Michael Hedegaard blev foreslået og nyvalgt til
bestyrelsen.

9.

Valg af bestyrelsesuppleanter:
Karsten Serup blev valgt som 1. suppleant og Allan Pedersen valgt til 2. suppleant i stedet
Michael Hedegaard, der blev valgt til bestyrelsen.

10.

Valg af revisor og 1. revisorsuppleant:
Niels Jørgen Sørensen genvalgt som revisor og Ole Sørensen genvalgt som 1.
revisorsuppleant.

11.

Eventuelt:

-

Dirigenten takkede for god orden og ro.
Den officielle del af generalforsamlingen er afsluttet , under eventuelt kan intet
besluttes.
Formanden oplyste at der den 17.6.2017 er generalforsamling i Horsnæsbo
v/Juelsminde, hvor alle er velkommen til at deltage.
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-

-

Ejgil Basselbjerg spurgte ind til skiltningen med naturiststrand ved Græm Strand.
Formanden svarede at Holstebro Kommune har fået kolde tæer i sagen og ikke
vil foretage sig yderligere i sagen. Formanden konstaterede at det var både synd
og skam. Herefter var der en del meningsudvekslinger om det var positiv eller
negativ med skiltning. Anne Marie var lidt ambivalent med skiltning, idet skiltning
kan få den betydning at det lukker naturistbadning ved andre strande i stedet for
som nu, hvor det er tilladt ved alle strande. Nis var af en anden mening, da
skiltning fungerer godt i Tyskland.
Nis foreslog om vi selv lavede en mobilsauna, forslaget noteret til bearbejdning i
bestyrelsen.
Herudover blev der diskuteret løst og fast, men ingen beslutninger inden man gik
over til smørrebrød og kaffen

Christian Nielsen
referent

