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Referat af generalforsamling 

lørdag den 25. maj 2019 kl. 14.00  

Hotel Viking 

 

  
 
Velkomst:  Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 39 fremmødte (27 medlemmer) 
 
 
Pkt. 1:  Valg af dirigent 
Launy Andersen blev valgt 
 
Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning v/formand Ole Nøhr 
  
Møde med Margit Thomsen 
 
Der blev aftalt at kontakte Frederikshavn kommune om: 
 
• Forbedringer i forhold til cykling på promenaden 

 
Kommunen kunne ikke se noget problem vedr. cykling på promenaden. Som forudset ville de 
ikke overtage vedligeholdelsen af Kattegatvej, for at cyklister så ville foretrække at cykle der i 
stedet for på promenaden. 
  

• Overtagelse af toiletbygningen på friarealet 
 
Her var kommunen heller ikke villig til at bidrage. Pt. klares opgaven af frivillige med bidrag fra 
Sæby Handelsstandsforeningen til indkøb af rengøringsmidler mm. 
 

• Kystsikring på sigt 
 
Det ser ikke ud til, at der vil ske noget i vores område på kort sigt. Her er det steder i Skagen 
og syd for Sæby der har større behov for ekstra kystsikring.  

 
Strandpark Sæby Nordstrand 

 

I nogle år har der været arbejdet på et omfangsrigt projekt ”Strandpark Sæby 
Nordstrand”. Der er stadig gang i projektet. Der er oprettet en forening ”Sæby Søbads 
venner”, som har nogle initiativer og projekter i tankerne omkring Søbadet. Har nogen lyst 
til at være med og støtte foreningen, så kan man deltage ved at indbetale 100,- til et 
kontingent. 
 
Ejerskifte og restancer 
 
Som tidligere år har der været en del ejerskifte. 
Vedr. restancer er der sket en forbedring i forhold til tidligere år. Kasserer Per H. Larsen 
har gjort et stort arbejde ved at tage direkte kontakt til dem, som ikke havde fået betalt til 
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tiden. 
Det er en stor hjælp, at vi har fået mailadresser på de fleste medlemmer. 
 
Vedligeholdelse af veje og græsslåning 
 
Dette område ser ud til at fungere tilfredsstillende, efter at vi i 2018 fik opgaverne 
udliciteret til nye entreprenører. 
 
 
Bemærkninger til beretningen: 
Merethe Tølbøll orienterede om, hvordan den frivillige opgave vedr. toiletbygningen bliver 
praktiseret i det daglige. Er der nogen der kunne tænke sig at hjælpe, så henvend jer 
gerne hos Merethe på Kattegatsvej 8. 
Helmut Kroer orienterede, om en af kommunen udarbejdet masterplan, hvor de foreslår 
flere offentlige toiletter. 
John Sørensen orienterede om et møde med turistforeningen, hvor der blev aftalt at 
presse på, for at få kommunen til at overtage vedligehold af toiletbygningen. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Pkt. 3:  Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Per H. Larsen 
 
Gennemgang af de enkelte poster. 
Regnskabet balancerer med et overskud på kr. 6.234,82. 
De fleste medlemmer er nu registreret med mailadresser, så der bliver sparet på papir og 
porto. 
Budget for 2019, hvor resultatet pt. går i 0, blev fremlagt. 
 
Regnskabet er revideret uden påtegning. 
  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag. 
 
Ingen forslag modtaget. 
 
Pkt. 5:  Fastsættelse af kontingent og ejerskifteafgift 
 
Enighed om at fortsætte med samme takster som sidste år. 
Kontingent kr. 200,-. 
Ejerskifte kr. 250,-. 
Gebyr ved for sen betaling af kontingent kr. 50,- 
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Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6 a) Valg til bestyrelse: 
 På valg er: Ole Nøhr, ønsker ikke genvalg  

 Per H. Larsen, ønsker ikke genvalg 
  som afløser blev Jens C. K. Nielsen og John Sørensen valgt 

   
6 b) Valg af suppleanter: 
 På valg er: Kurt Bering, genvalgt 
  Helmut Kroer, genvalgt     
   
Pkt. 7 :  Valg af revisor og suppleanter 
7 a) Valg af revisor: 
 På valg er:  Merethe Tølbøll, genvalgt    
7 b) Valg af revisorsuppleant: 
 På valg er: Jens C. K. Nielsen, som afløser blev Helle Jensen valgt 
     
Pkt. 8:  Eventuelt              
 
Ole Nøhr takker af, efter 28 år i bestyrelsen heraf 24 år som formand. 
 
Afslutning fra dirigenten: Tak til Ole for den kæmpe indsats i bestyrelsen gennem de 
mange år. Tak til Per for styring af regnskabet i de seneste år. 
Tak for god ro og orden. 
 
Afslutning fra formanden, Ole: Tak for et godt møde, tak til dirigenten og god 
sommer. 
 
 
Referatet godkendt den:   Referatet godkendt den: 
 
    
Ole Nøhr    Launy Andersen 
Afgående formand   Dirigent 


