
 

Generalforsamling i Reersø Beboerforening 
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 18 

Reersøhuset 
Referat 
 Velkomst ved formanden Kaj Hansen 

1. Valg af dirigent  

Ole Nielsen blev valgt til dirigent, som konstateret at Generalforsamlingen er lovligt varslet. Den blev 

annonceret den 5. marts samt opslag 6 steder på Reersø samme dag. 

Der er i alt 52 stemmeberettigede tilstede. 

2. Formandens beretning 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

I 2017 har der været 11 skønne cafeaftener, og i gennemsnit har der været 36 deltagere. 

Beboerforeningen har modtaget fine gevinster til lotterispillet- Juledekorationer af bl.a. Benny 
Langeskov, et gavekort til Havnegrillen samt gaver fra campingpladsen 

Antal medlemmer 136 og 16 støttemedlemmer i alt 152. 

Sorg/glæde: Der er bl.a. givet en kurv til et diamantbrudepar (tidl. Formand for foreningen) og Reersø 
online som tak for hjælp til hjemmesiden. 

Sommerudflugten, til Zoo have, måtte desværre aflyses grundet manglende tilslutning. 

I anledning af Beredskabets 10 års jubilæum doneres 3000 kr. fra beboerforeningen. 

Foreningen har oprettet mobil Pay: 53063. 

Planer om at vi benytter os af petanque banen, som ligger på sportspladsen, et par timer ca. hver 14 
dag, fra maj til september, og hver især medbringer fortæring. Der vil komme opslag om hvornår vi 
begynder. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab v. kasseren. 

Reersø Beboerforening regnskab for 2017 blev gennemgået, der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

Beredskabsgruppens regnskab for 2017 blev gennemgået af Knud Egegaard.  

Der var ingen bemærkninger. Det er sidste gang at det foreligger på Reersø Beboerforenings 

generalforsamling, da Beredskabsgruppen er oprettet som en selvstændig forening under navnet 

Reersø Lokale Beredskab fra den 31/1 2018 

4. Indkomne forslag (eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 
1 uge før generalforsamlingen) 
Der er indkommet 2 forslag 

 Vedtægtsændringer fra bestyrelsen 
Bestyrelsen havde forslået følgende 

§ 2 Udgår Foreningens formål: At varetage øens interesser og samle øens beboere i fælles  aktiviteter.  

Ændring: Foreningens formål: At varetage Reersøs interesser og medvirke til at udvikle og skabe fælles 

aktiviteter.  

Denne ændring blev enstemmigt vedtaget.  

§ 3 Udgår Som medlem kan optages alle fastboende personer på Reersø, andre kan optages som 

støttemedlemmer  
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Ændring: Medlemskab: Som medlem kan optages alle personer der har interesse inden for Reersø ifølge 

foreningens form 

Der var en del debat om dette forslag, der blev enighed om følgende formulering. 

Som medlem kan optages alle fastboende personer samt sommerhusejer/ejer af sommerboliger på 

Reersø, andre kan optages som støttemedlem. 

 Ombygning af Reersøhuset ved Tage Fredslund 
Grunden til forslaget er at Reersøhuset fremstår som nedslidt og er ikke tidssvarende. Der er 
skimmelsvamp i væggene og det har også været plaget af rotter. Forslaget indebære at der skal købes 
jord og bygges til. 
Der var ros til Tage for at komme med forslaget. 
Forsamlingens holdning var overvejende, at forsalget nok ikke ville blive imødekommet hos kommunen. 
En anden mulighed som blev forslået, er at foreningerne på øen går sammen om at inviter 
borgmesteren samt de 2 valgte politiker fra Reersø til et møde i Reersøhuset, for at drøfte mulighed for 
at få et tidssvarende foreningshus/kulturhus på Reersø. 
Tage vil gå vider med denne ide. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

Forslag: at kontingentet stiger til 75 kr. fra 2019, på grund af at foreningen køre med underskud. 

Der var en bemærkning fra et medlem om at så længe der var penge i banken var det ikke nødvendigt at 

lave kontingentstigning, øvrige deltagere i generalforsamlingen stemte for forslaget. 

Støttemedlem stiger til 50 kr. fra 2019. Der er 4 personer som allerede nu har indbetalt 50 kr., de vil 

selvfølgelig få deres penge tilbage. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Kaj Hansen (ønsker ikke genvalg), Grethe Breiting (ønsker ikke genvalg), Erik Jordan (modtager genvalg) 

og Inger Duncan (modtager genvalg). 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Erik Jordan, Inger Duncan, Holger Nielsen og Sonja Hansen. 

Følgende blev valgt som suppleanter: 

Ole Nielsen og Kaj Hansen. 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Lene Nielsen ønsker ikke genvalg som ny revisor Hanne Hansen 

Connie Hornemann ønsker ikke genvalg som revisor suppleant ny Gitte Birkemose 

8. Eventuelt 

Der var tak til Kaj og Grethe for det store arbejde i bestyrelsen. 
Grethe stiller sig fortsat til rådighed som frivillig. 
 
 

 
 Referent   Dirigent 
 Lise Anhøj   Ole Nielsen 


