GENERALFORSAMLING I

Onsdag den 10. april 2019
På Kulturcenter Værestedet
Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals

Aftenens startede med fællesspisning kl. 18.00.
Inge Carlskov startede med at byde velkommen til de 55 fremmødte. Derefter holdt borgmester Ulrik
Wilbek et interessant og engageret indlæg om frivilligt arbejde, der hed “Engagement betaler sig”.

Referat af generalforsamling i ”Fjordklyngen”
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Henrik Jessen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig og rettidig indkaldt.
2. Valg af referent
Tina Dahl
3. Fjordklyngerådets beretning
Inge Carlskov aflagde beretning for året 2018, der var et travlt år for Fjordklyngen.
Beretningen blev aflagt i ord og billeder. (Vedlagt)
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskabsforelæggelse og budget
Gitte Balle præsenterede regnskabet for 2018.
Fjordklyngen havde i 2018 indtægter for godt 40.000. Største indtægt var
Muslingefestivalen med 27.000 kr.
Der var udgifter til markedsføring på godt 12.000, og til administration på godt
13.000. Med en tilgang på knap 5.000 fra afsluttede projekter gav det et overskud
på godt 18.000, hvilket er tilfredsstillende.
Dags dato er bankbeholdningen på 44.317,29 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Gitte Balle fremlagde budgettet for 2019, hvor der budgetteres med et overskud
på 80.000 kr., hvoraf de 75 000 kr. er en netop tildelt pris fra regionen.
Budgettet blev godkendt.
5. Indkomne forslag – sendes senest den 26. marts til inge.carlskov@gmail.com
Der var ikke indsendt forslag fra medlemmerne.

6. Godkendelse af forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i det kommende
år
Leif Nielsen: Det er vigtigt løbende at orientere om det arbejde, der foregår i
Fjordklyngerådet og i de forskellige underudvalg – at højne informationsniveauet.
Markedsføring af Fjordklyngen blev også nævnt som muligt fokusområde
Jane Thorup: Et nyhedsbrev kunne være en god måde at informere på.
Inge Carlskov: Vi kunne godt bruge en, der ville stå for sådan et nyhedsbrev.
Kurt Johansen: Kunne Fjordklyngen gå mere ind i seniorbolig-debatten, og hjælpe
med at udbrede det til hele Fjordklyngen? Det kunne godt være et fokusområde for
Fjordklyngen.
Der blev valgt 3 fokusområder:
Informationsniveauet vedr. Projekter skal højnes.
Markedsføring af Fjordklyngen.
Fjordklyngen skal gå mere ind i arbejdet med seniorboliger.
7. Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer.
Følgende var på valg og modtog genvalg:
Skals: Tina Dahl
Ulbjerg: Jesper knudsen
Nr. Rind: Eva Kieldsen
Sundstrup: Bodil Risdahl
Følgende valgte ikke at genopstille:
Låstrup: Hans Kurt Tougård
Skringstrup: Gitte Balle
Det nye Fjordklyngeråd kom til at se således ud:
Skals: Nikolai Terp og Tina Dahl
Ulbjerg: Joseph Wingard og Jesper Knudsen
Nr. Rind: Henrik Lauritzen og Eva Kieldsen
Sundstrup: Niels Sørensen og Bodil Risdahl
Låstrup: Eva Nielsen og Flemming Lund
Skringstrup: Inge Carlskov og Richardt Holst
8. Valg af revisor
Henrik Jessen blev valgt.
9. Evt. – Hvor under ordet er frit.
Ole Kruse takkede Fjordklyngen for deres engagement på Værestedet, uden hvilket
Værestedet nok ville gå en usikker fremtid i møde.
Bo Kristensen opfordrede til, at referatet fra aftenens generalforsamling blev
offentliggjort.
Bodil Risdahl takkede Inge for hendes store arbejde som formand.
Henrik Jessen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

