
Referat af generalforsamling i Vorupør Borgerforening 28. maj 2021  
Formand Mette Nysted bød de 29 fremmødte medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer velkommen til 
generalforsamlingen. Kim Poulsen blev foreslået som dirigent. 

1. Valg af dirigent 

Kim Poulsen blev valgt, og han overtog straks ledelsen af generalforsamlingen og konstaterede, at den 
var lovlig indkaldt. Desuden oplyste han, at den tilsendte vedtægtsændring også var lovlig indvarslet. 

2. Valg af 3 stemmetællere 
Ole de Jong, Birgitte Bruun og Per Møller Nielsen blev valgt. 
 

3. Formandens beretning v. Mette Nysted 

Arrangementer 

Det seneste år med corona har været præget af aflysning på aflysning. Først Sankthans, herefter Banko, 
3 foredrag med ”Flyverhistorier” ved Bo Johansen, ”Journalist på livstid” ved Kai Hartmeyer og 
”Flyvestation Karup under besættelsen” ved Peter Skovmos Nielsen, Borgerforeningens årlige fest 
(Torskegilde) og senest Fastelavn. 

Selv om mange arrangementer blev aflyst, har vi deltaget i en række møder: 

- Kystbyernes Netværk 
- Stilauget 
- Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond 
- Vorupør i Udvikling 
- Borgerforeningens og Erhvervsforeningens indsats for at udvikle Vorupør på baggrund af Thisted 

Kommunes oplæg om turisme i Vorupør. Dette punkt blev uddybet med PowerPoint, som viste 
indsatsområderne omkring henholdsvis færdsel og P-pladser, alternative overnatningsmuligheder 
og bosætning. 

Økonomisk støtte 

Vi har fået økonomisk støtte til julebelysningen, nærmere bestemt alt betalt af Meny. 

Selvkørende udvalg/grupper med tilknytning til Borgerforeningen 

- Akuthjælperne har kørt helt af sig selv igen i år. Stor tak til dem! 
- Kræmmermarked har lige som alt muligt andet været aflyst i år. 

Formandens beretning gav anledning til stor debat især omkring et Havbadhotel, som der har været 
megen omtale af i pressen og de sociale medier. Udsmykning af den nye rundkørsel blev også berørt. 

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Kasserer Knud Funch 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 

Bestyrelsesmedlemmer: Dorrit Falk blev genvalgt for 3 år, og Susanne Olander blev valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem for 3 år. Allan Munk blev valgt for 1 år – resten af Knud Jessens valgperiode. 

1. suppleant: Pia Pallesgaard blev valgt som ny suppleant for 1 år. 

2. suppleant: Allan Thomsen blev valgt som ny suppleant for 1 år. 

Revisor: Jørgen Munk Christensen blev genvalgt for 2 år. 

Formanden rettede en stor tak til det afgående bestyrelsesmedlem Knud Funch. 

7. Behandling af indkomne forslag 
Det indkomne ændringsforslag til vedtægterne fra Allan Munk kunne hverken opnå ¾ af forsamlingens 
opbakning eller opfylde kravet om, at 1/5 af medlemmerne var til stede.  

8. Evt. 
Debatten fortsatte vedrørende havbadhotel og borgerinddragelse. 
 

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

Herefter serverede Borgerforeningen sandwich, øl og vand. 

Kræmmermarked v/Birgitte Bruun 

Der sidder 7 personer i udvalget, men der er plads til flere! Overskuddet går til børn og unge. På grund af 
aflysning af Kræmmermarked er der i år underskud på 9000 kr., da der er faste udgifter, der skal betales.  

Stilauget v/Marianne Kaae 

Stilauget har brug for flere folk! Marianne viste en skitse over bystien, som stilauget har planlagt. Den har 
to indgange – ved Nationalparkcentret og ved kirken. Der bliver skiltning på ruten og enkelte steder vil der 
være informationer om stedet. 

 

Referent, Dorrit Falk 

 


