
Referat af generalforsamling i Vorupør Borgerforening 29. april 2022  

 

Formand Mette Nysted bød de 36 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.  

2. Valg af 3 stemmetællere 

Birgitte Bruun, Vigga Søndergaard og Knud Funch. 

 

3. Formandens beretning v. Mette Nysted 

Det har været et år med noget mere aktivitet end sidste år, om end vi måtte aflyse og flytte enkelte 

arrangementer.  

Arrangementer: 

 Vi startede det nye bestyrelsesår med at aflyse Skt. Hans på grund af corona – det kommer ikke til at ske i 

år. Vi har bestilt musiker og båltaler.  

Vi afholdt 3 bankoaftener om end med stærkt reduceret tilslutning af spillere, men ikke af sponsorer. Vi 

har aldrig fået så mange gevinster. Så overskuddet fra Banko kan atter dække Borgerforeningens udgifter til 

julebelysning. Så vi vil meget gerne benytte lejligheden til at takke alle vores sponsorer og håber, vi må 

belemre alle i år igen.  

Vi har afholdt to foredrag, et i efteråret med Bo Johansen, der fortalte ”Flyverhistorier” med stor 

entusiasme og med godt fremmøde. Og et her for nyligt med Berth Larsen, der fortalte om det at være 

kirurg i krigszonen.  

Vi har flyttet Borgerforeningens ÅRFEST, også kaldet Torskegilde – det bliver heldigvis afholdt d. 27. maj, og 

Ole Gas har lovet at komme og underholde. Tilmeldingen er i fuld sving – husk at det stadig er muligt at 

tilmelde sig festen.  

Fastelavnsfesten blev afholdt – det var et brag af en fest med dejligt mange udklædte både børn og voksne 

– 130 i alt.  

2021 var kommunalt valgår, og vi valgte at afholde vælgermøde på bedste Coronavis. Godt besøgt og 

dejligt mange politikere ønskede at kigge vores vej.  

I samarbejde med Erhvervsforeningen og Thisted kommune afholdt vi borgermøde om Vorupørs trafikale 

og parkeringsforhold. Dejligt så mange valgte at kigge forbi og deltage i mødet.  

I det hele taget har vi gennem vores arbejde med hele processen omkring turismeudviklingen i byen fået et 
meget tættere samarbejde med Erhvervsforeningen og må i den sammenhæng også fremhæve kommunen.  
Og vi må sige, at byen blev hørt omkring Havbadhotellet, der ikke blev til noget, det må være et eksempel 
på, at vi bliver lyttet til.  
 
 



Udover ovennævnte er Borgerforeningen repræsenteret i: 

- Stilauget – her er der virkelig gang i sagerne, det vil I komme til at høre meget mere om det 

kommende år. 

- Kystbyernes Netværk 

- Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskerforenings Fond  

- Vorupør I Udvikling (VIU)  

- Borgerforeningen og Erhvervsforeningens indsats for at udvikle Vorupør stadig på baggrund af 

Thisted kommunes oplæg om turisme i Vorupør, og vi fortsætter. Det skulle alle borgerforeningens 

medlemmer gerne vide, forhåbentlig har alle modtaget en mail omkring det videre arbejde med 

Bosætning og Overnatning – heldigvis ser det ud som om, vi får flere lejeboliger og måske 

ejerlejligheder.  

 

- Har deltaget i flere møder omkring rundkørsel, som startede ene og alene på foranledning af jan 
Werenberg og Peter Wittrup. Der er nu udarbejdet Design guidelines for udsmykning af 
rundkørsler/indkørsler til Agger, Stenbjerg, Klitmøller, Hanstholm og selvfølgelig Vorupør. 
Guidelines består af materialevalg, placering af evt. skulptur samt størrelse. Vi har aftalt at indgå et 
samarbejde med de nævnte byer i håb om at skaffe økonomiske midler til udsmykning af vores 
rundkørsler/indkørsler til vores byer.  
 

Vi har investeret i:   

- Foreningsadministrator, som har givet os lettere adgang til at sende informationer til alle vores 
medlemmer, håber I har bemærket det.  

 
Økonomisk støtte: 

 
- Vi har givet økonomisk støtte til Vorupør Havbåde til uddannelse af, da vi ønsker at støtte op om 

livet på landingspladsen. 
 

Der er en række udvalg/grupper som er selvkørende, men med tilknytning til Borgerforeningen: 

- Akuthjælperne har kørt helt af sig selv igen i år. Stor tak til dem – skal hilse fra formanden og der er 

heldigvis stor og positiv interesse for opgaven. 

- Kræmmermarked har ligesom alt muligt andet været aflyst i år. Heldigvis ser det ud, som det bliver 

afviklet i år.   

 

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Kasserer Susanne Olander kunne ikke være til stede, så Dorrit Falk gennemgik regnskabet støttet af Kim 

Poulsen, som er revisor for Borgerforeningen. Af regnskabet fremgik det, at der ikke har været udgifter 

til juleudsmykning i 2021, og det er ikke i orden, for vi plejer at dele regningen med Erhvervsforeningen. 

Det følger vi op på hurtigst muligt, og får betalt vores andel. Regnskabet blev godkendt.  

Regnskabet for Kræmmermarked blev gennemgået af Birgitte Bruun. 

5. Fastsættelse af kontingent 

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



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Bestyrelsesmedlemmer:  

Allan Munk blev genvalgt for 3 år, Louise Lindgaard blev valgt for 2 år, da Susanne Olander udtræder af 

bestyrelsen, Kristina Riis Kristensen blev valgt for 1 år, da Mette Nysted udtræder af bestyrelsen. 

1. suppleant: Jørgen Møller blev valgt som ny suppleant for 1 år, da Pia Pallesgaard ikke ønskede 

genvalg. 

2. suppleant: Allan Thomsen blev genvalgt som suppleant for 1 år. 

Revisor: Per Jürgensen blev valgt som revisor for 2 år, Kim Poulsen blev valgt som revisor for 1 år, da 

Jørgen Munk Christensen ikke ønskede genvalg. 

Formanden rettede en stor tak til afgående bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor. 

7. Behandling af indkomne forslag 

Der er indkommet et forslag fra Hans Enevold og Marianne Kaae: Sænkning af farten til 40 km i 

timen på Vesterhavsgade, evt. med bump/chikaner som i Snedsted. Forslaget blev ikke 

godkendt til videre behandling. 

Der er indkommet et forslag fra Per Jürgensen: Kan/vil Borgerforeningen opstille bænke med 

armlæn og ryglæn ved Landingspladsen? Ældre mennesker og fysisk svagelige kan ikke sidde 

ret længe på betonklodserne eller læne sig op ad en kold mur. Et flertal af forsamlingen 

ønskede, at bestyrelsen skal gå videre med forslaget. 

8. Oplæg vedrørende status og fremtid for Skolen 

Jan Brusgaard fortalte om planerne for fremtidige projekter på hele skolens område, som både handler 

om nybyggeri og renovering. Der kan henvises til hjemmesiden www.vorupor.dk, hvor planerne er 

fremlagt. 

 

9. Evt.  

Bestyrelsen takkede Mette for det store arbejde, hun har udført i sit formandskab, og ikke mindst sin 

sprudlende, farverige tilgang til det, hvor hun viser, at hun er rigtig god til samarbejde.  

Herefter takkede Mette af: Jeg har været utrolig glad for at tage del i Borgerforeningens arbejde. både 
samarbejdet med diverse foreninger, her i blandt Erhvervsforeningen, hvor jeg har oplevet et godt og 
værdifuldt samarbejde for byens ve og vel, såvel som de mange dejlige arrangementer 
Borgerforeningen afholder, her må jeg fremhæve Fastelavnsfesten med alle de mange udklædte både 
børn og voksne.  
Tak for at jeg fik muligheden for at være med, med ønske om god vind til den nye bestyrelse.  
 

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

Undervejs serverede Borgerforeningen sandwich, øl og vand. 
 

Referent, Dorrit Falk 

 

http://www.vorupor.dk/

