
Referat af generalforsamling i Vorupør Borgerforening 26. juni 2020  
Formand Mette Nysted bød de 16 fremmødte medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer velkommen til 
generalforsamling under åben himmel i den varme sommeraften. Kim Poulsen blev foreslået som dirigent. 

1. Valg af dirigent 

Kim Poulsen blev valgt, og han overtog straks ledelsen af generalforsamlingen.  

2. Valg af 3 stemmetællere 

Foretages om nødvendigt under punkt 6. 

3. Formandens beretning v. Mette Nysted 

Corona situationen har bevirket, at generalforsamlingen, der var planlagt til afholdelse i april, blev 
aflyst på ubestemt tid. Derfor valgte bestyrelsen at udsende formandens beretning og regnskabet m.m. 
til alle medlemmer, og materialet kan også ses på www.vorupor.dk. 

Følgende beretning vil derfor blot være en opdatering af enkelte punkter. 

Foredrag: Der arrangeres et foredrag i kommende sæson med Bo Johansen, som er tidligere pilot i 
Forsvaret. 

Sankthans måtte desværre aflyses i år på grund af corona situationen, men næste års båltaler er i hus: 
Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy. 

Årsfesten (Torskegilde) afholdes den 30. januar 2021. 

Kræmmermarked er aflyst i år på grund af corona situationen. 

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Kasserer Knud Funch gennemgik regnskabet, som blev godkendt.  

Forsamlingen gav udtryk for, at bestyrelsen skal gøre mere for at hverve nye medlemmer, hvilket 
bestyrelsen var positiv over for. 

Kræmmermarkedets regnskab blev fremlagt af Elly Nielsen. I den forbindelse var der debat om årets 
aflyste kræmmermarked kunne erstattes med alternative private garagesalgssteder. Elly tager input 
med til organisationen.   

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen anbefalede 150 kr. pr. husstand/virksomhed. Dette blev godkendt. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelsesmedlemmer: Mette Nysted blev genvalgt for 3 år, og Thorleif Thygesen blev valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem for 3 år. 

1. suppleant: Susanne Thygesen blev valgt som ny suppleant for 1 år. 

2. suppleant: Ubesat. 

Revisor: Kim Poulsen blev genvalgt for 2 år. 

http://www.vorupor.dk/


Formanden rettede en stor tak til det afgående bestyrelsesmedlem Marianne Kaae og afgående 
suppleant Bente Munk Werenberg. 

7. Behandling af indkomne forslag 

Ingen.  

8. Evt. 

Intet. 

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

Herefter serverede Borgerforeningen smørrebrød, øl og vand. 

 

Referent, Dorrit Falk 

 


