Referat af generalforsamling i Vorupør Borgerforening 10. april 2019
Formanden bød de 16 fremmødte medlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer velkommen og foreslog Kim
Poulsen som dirigent.
1. Valg af dirigent
Kim Poulsen blev valgt, og han overtog straks ledelsen af generalforsamlingen. Da vi var få til stede,
blev der gennemført en kort præsentation bordet rundt.
2. Valg af 3 stemmetællere
Jan Brusgaard, Per Nielsen, Jens Peter Johnsen.
3. Formandens beretning v. Knud Jessen
Året 2018/19 i Vorupør Borgerforening har været lidt underdrejet, da formanden blev syg, og
næstformanden måtte tage over med en stort set nybesat bestyrelse. Til trods for dette er der
gennemført aktiviteter på nogenlunde samme niveau som året før.
Arrangementer:
•
•
•
•

Sankt Hans med båltale ved Mette Nysted blev en velbesøgt aften, selv om bålet ikke måtte tændes
på grund af tørke og stærk blæst!
Banko – 3 arrangementer mod tidligere 5, men de var godt besøgt, og der har været stor opbakning
fra sponsorer til gevinster.
Torskegilde med live musik leveret af John fra Vorupør. Over 60 personer deltog i arrangementet.
Fastelavn - det årlige farverige arrangement trak 100 børn og voksne til tøndeslagning på Skolen.

Borgerforeningen har givet økonomisk støtte til:
•
•
•

Nationalparkcenter Thy med sølvdonation
Vorupør i Udvikling til bygningsrenovering
Bord/Bænke til legepladsen på Porsevej

Bestyrelsen er med i en række andre bestyrelser og styregrupper:
•
•
•

•

Kystbyernes Netværk, bestyrelsesmedlem Marianne Kaae
Fonden, bestyrelsesmedlem Knud Jessen
Cold Hawaii Masterplan 2.0 – etablering af denne drives af Rasmus Johnsen fra Klitmøller.
Hovedfokus er på surf miljøet, men friluftsliv, nationalparken og kystbyerne skal spille sammen om
planen. Bestyrelsens repræsentant Knud Funch.
Vorupør skal have en ny helhedsplan for de næste 10 år, og dette er Erhvervsforeningen og
Borgerforeningen gået i gang med. Bestyrelsens repræsentant Knud Funch.

Høringer, debatter og info:
•
•

Street Food i Vorupør – Bestyrelsen var i dialog med Erhvervsforeningen, som indsendte
kommentarer til kommunens debatoplæg.
Hotel Klitheden – Bestyrelsen har kommenteret oplægget om nybygning og udtrykt bekymring for
byggehøjden, men samtidig tilkendegivet, at vi er positive omkring udvikling i byen.

•

Nationalparkcenter Thy – Vinderprojektet er netop blevet offentliggjort, og plancher over byggeriet
kan ses i Madpakkehuset.

Udvalg og grupper som er selvkørende, men har tilknytning til Borgerforeningen:
•
•

Akuthjælperne. Stor tak til dem!
Kræmmermarked – igen afviklet med succes.

Vorupør I Udvikling (VIU) er også selvkørende, og Borgerforeningen har 2 repræsentanter i bestyrelsen
for VIU. Sigga Jensen og Jørgen Munk Christensen beklæder pladserne. Stor tak til dem for deres
indsats.
Jan Brusgaard fortalte entusiastisk om udviklingen i VIU, lige fra det blev oprettet og indtil nu. Skolen er
blevet et aktivt sted med lokaler, der kan bruges af byens klubber, foreninger og borgere til
arrangementer. Desuden er der lokaler til Fribørnehuset, Fitness og Surf & Work.
4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Formanden gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefalede 150 kr. pr. husstand/virksomhed. Dette blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
Bestyrelsesmedlem: Knud Jessen blev genvalgt for 3 år.
1. suppleant: Bente Werenberg blev valgt for 1 år.
2. suppleant: Ubesat.
Revisor: Kim Poulsen blev genvalgt for 2 år.
Undervejs i valgproceduren blev der indlagt en pause, hvor Borgerforeningen serverede smørrebrød,
øl, vand og kaffe.
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen.
8. Evt.
Intet.
Undervejs i programmet var der livlig diskussion og input til bestyrelsen:
-

Sommerhusejerne gav udtryk for, at de gerne vil hjælpe til i forbindelse med et konkret arrangement.
Hvis anmodning om hjælp lægges på facebook, så har de mulighed for at melde sig på.
Der ønskes flere foredrag, musikarrangementer m.m.
Stiforbindelse mellem Sdr. Vorupør og Landingspladsen.
Generelt mere info fra bestyrelsen på vorupor.dk

Således førte Kim os professionelt gennem hele programmet, og bestyrelsen takker hermed for indsatsen.
Referent, Dorrit Falk

Sponsorer til Borgerforeningens
Banko
AZ byg
Baun - Hurup
Boghandleren - Thisted
Botex - Thisted
Cafe/butik Melange
Clean west
Dansommer/Novasol
Den gamle Butik
EDC - Hurup
Feriepartner Thy
Fiskercompagniet
Forever Living
Fru Lock
Håndværkeren
Hotel Klitheden
Hyldahl Catering
Keld Sko - Hurup
Klaus Guldsmed
Klochs Spisested
Konpap/Redoffice - Thisted
Kop og Kande
Madsens Bageri
Meny – Vorupør
My Deluxe
Niels og Sinne Fiske restaurant

Nørvo Sportsnet
Nybolig - Thy og Thyholm
Oasen - Snedsted
Pandekage Hjørnet
Per Pedersen
Restaurant Amalie
Salon Olivia
Siggelines
Spareksassen Thy - Hundborg
Sportigan - Thisted/Hurup
Stangmasken
Stenbjerg Kro
Strandgaardens Camping
Svanebro
Thisted Bryghus
Thy VVS
Vesterhavs Cafeen
Vorupør El-Service
Vorupør Feriehusudlejning
Vorupør Lys
Vorupør Minigolf
Vorupør Røgeri
Vorupør Slagter
Vorupør Vognmandsforretning
VØ Pizzabar

Borgerforeningen takker for den store støtte til arrangementet.

