
Referat fra generalforsamling i Vorupør Borgerforening 18. april 
2018 afholdt på Vorupør skole

⦁ Valg af dirigent:
Kim Poulsen

⦁ Valg af 3 stemmetællere
Else Bisgaard, Jørgen Munk og Karsten Madsen

⦁ Formandens beretning
Mette Nysted afgav en meget fyldestgørende beretning, hvor hun valgte både at 
omtale egne arrangementer samt de mange øvrige aktiviteter i byen, hvor 
Borgerforeningen har været involveret, her følger i stikord:

Arrangementer:

⦁ Skt. Hans for børn
⦁ Skt. Hans for voksne og børn med musik og båltale af Finn Jorsal, præsident 

for Friends of Cold Hawaii
⦁ Vinter Banko – en succes med mange spillere og mange sponsorere og 

hjælpere. Dejligt så mange vil bakke op om det. 
⦁ Torskegilde – en succes, men berørt af mange andre arrangementer i 

området. Bliver til en grill aften i september og torskegilde i februar.  
⦁ Borgermøde – hvad vil du gerne din borgerforening skal tage sig af? Og hvad 

vil du gerne hjælpe med? Bred enighed blandt de fremmødte at det var det 
landsbypolitiske der var det vigtigste, men også arrangementer for borgerne 
gerne andet end banko, bosætning i Vorupør, herunder lejeboliger.

⦁ Vælgermøde – stærkt fremmøde – god aften med mange relevante 
spørgsmål

⦁ Fastelavn med dejligt mange udklædte børn og deres forældre. 
Medlemmer af:

⦁ Vestkystbyernes sammenslutning – 1 repræsentant 
⦁ Fonden ved havet i Vorupør – 1 repræsentant
⦁ Vorupør I udvikling – 2 repræsentanter.

Besøg af: 

⦁ Studerende fra Århus universitet. Sammen med Kim Poulsen havde vi et 
oplæg om Vorupør og Thy generelt

⦁ Kaos pilotstuderende der havde projekt med Silicon VØ
⦁ Tekniskforvaltning – der gerne støtter os i oprensning af vores Havbad og 

som arbejder på en mere holdbar løsning. 
Planer for fremtiden:

⦁ Infotavler i byen i samarbejde med erhvervsforeningen
⦁ Vil gerne arbejde med bosætning
⦁ Andre aktiviteter for borgerne
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Vorupør I udvikling – VIU v. Jan Brusgaard

Skolen er flittigt brugt

Vorupør skole består af 4 afdelinger

⦁ Vorupør fri børnehus
⦁ Silicon VØ
⦁ fitness
⦁ Borgerhus
Der arbejdes på at gøre skolegården mere brugervenlig.  

⦁ Aflæggelse af regnskabet
Gennemgang af regnskab ved kasserer Jørgen Munk, herunder fastsættelse 
af kontingent på 150 kr. pr. husstand – godkendt af forsamlingen

⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
Bestyrelsesmedlemmer:
Valgt for en ordinær 3-årig periode: 
Knud Funch og Dorrit Falk

Valgt for en 2årig periode til at indtræde i den resterende del for Jørgen 
Munk
Marianne Kaae

Suppleanter:
⦁ suppleant Karsten Madsen
⦁ suppleant Else Bisgaard

Revisor:
Jørgen Munk

⦁ Behandling af forslag. 
Ingen indkomne forslag

⦁ Evt.
Her var en god debat med mange forslag til aktiviteter, der kan være med til 
at styrke sammenholdet i byen. 
Der kom også flere tilbud om hjælp til praktiske opgaver, både til de nye 
forslag men også til allerede planlagte aktiviteter som Banko og Sct. Hans.
Der var ros til bestyrelsen for stor indsats og godt fokus på at styrke 
borgernes trivsel. Også samarbejdet med byens øvrige foreninger fik ros med 
på vejen.
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                            Kim Poulsen

-----------------------------------------------
        dirigent
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