
 
 
 
Referat for generalforsamling i Vandaksen 30-09-2021, Vitskøl Kloster 
 
Formanden bød velkommen og takkede Vitskøl Kloster for den generøse mulighed for,  
at vi kan afholde Generalforsamling i disse fantastiske omgivelser.  
Dernæst foreslog han statsautoriseret revisor Steen Jensen som dirigent.  
 
 
1. Valg af dirigent 

Steen Jensen, blev valgt som dirigent, takkede for valget, konstaterede at 
indkaldelse og dagsorden er i iht foreningens vedtægter og rettede den trykfejl der 
har sneget sig ind i dagsordenen, idet pkt. 4 optræder 2 gange.  

 
 
2. Bestyrelsens beretning 

Ved formand Jørgen Ørnskov, som indledte med at konstatere at Covid:19 også har 
haft indflydelse på Vandaksen, idet denne første ordinære generalforsamling har 
måttet udsættes indtil nu. 
Beretning var delt i tre:  
a. Vandaksens profil, grundlæggende antagelser og den retning vi arbejder i,  
b. historikken og det vi har arbejdet med, nået og fået gennemført siden den 

stiftende generalforsamling 03.12.2019,  
c. og endelig bestyrelsens tanker og visioner om den nærmeste fremtid for 

Vandaksen.  
 

Spørgsmål: Der blev spurgt til om der bliver arbejdet på isætnings- og pausesteder 
med toilet o.s.v. 
Svar: Jørgen svarede ja. 
 
Spørgsmål: Der blev spurgt til Vandaksens holdning til muslingefarme i Limfjorden. 
Svar: Jørgen svarede at Vandaksen følger udviklingen nøje, både hvad angår 
etableringen af nye farme, nedtagningen af ikke længere aktive farme og den 
indvirkning begge dele har på færdsel, natur og miljøet i Limfjorden. 
  
Spørgsmål: Formanden for Illeris grundejerforening spurgte om ikke vi kan 
samarbejde så de penge, som var øremærket til flydende shelters, kan tilgå projektet 
ved Illeris, da projektet med flydende shelters er sat på hold. 
Svar: Jørgen svarede, at det kan han ikke love, men vi tager opfordringen med 
tilbage til bestyrelsen.  

 
 Bestyrelsens beretning taget til efterretning. 
 
 
 



 
 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 Kasserer Tove S. Douglas fremlagde regnskabet. 
 

Regnskabet er godkendt. 
 
 
4. Fastlæggelse af kontingent 

De kontingenter Vandaksen opkræver er: 
Kr. 100,- for private & Kr. 250,- for foreninger og firmaer. 
 
Spørgsmål: Der blev spurgt til om kontingentet kunne være højere. 
Svar: Jørgen svarer, at vi foreslår at vi holder os til dette kontingent, da vi ikke har 
noget egentligt produkt endnu, og at det skal være interessant for alle. 
 
Kontingentet på 100 kr. for private & 250 kr. for foreninger og firmaer, godkendt. 

 
 
5. Fremlæggelse af budget til orientering 

Kasserer Tove S. Douglas orienterede om budgettet for 2021 
 
Spørgsmål: Lars Brandt Ertebølle Camping spørger til om hjemmeside og kontor 
udgifter er faste årlige udgifter, og påpeger udgifterne ikke vil kunne dækkes af det 
kontingent, som er sat som indtægt i budgettet. 
 
Svar: Jørgen svarer, at udgifterne til hjemmeside primært er etableringsudgifter, og at 
vi er klar over at foreningens udgifter ikke kan dækkes af kontingent alene, men også 
at foreningen er afhængig af midler som søges hos Fonde, puljer m.v. 

 
 
6. Indkomne forslag 
 Ingen forslag. 
 
 
7. Valg til bestyrelsen 
 

Jørgen Ørnskov, formand, på valg. Genopstiller. 
Tove Douglas, kasserer, på valg. Genopstiller 
Dennis Gislum, sekretær. Genopstiller. 
Carsten Grove, kajakafdelingen Nautilus. Ikke på valg 
Lars Marquart, kajakafdelingen Løgstør Roklub. Ikke på valg. 
 
Karin Winther, repræsenterer VHK. Ikke på valg. 
Jimmi Petersen, repræsenterer VHK. Ikke på valg. 



 
 

 
Jørgen Ørnskov, Tove Douglas, Dennis Gislum blev genvalgt. 

 
 
8. Valg af 2 suppleanter 
 

1. Suppleant Niels Kristian Veggerby, Myrhøj camping. veggerby@hotmail.com 
2. Suppleant Heine Kristensen, gheineg@gmail.com 

 
 
9. Valg af revisor 
 

Per B. Frederiksen modtager genvalg. 
Per B. Frederiksen blev genvalgt. 
 

10. Evt. 
 
 
 
 
 
 
Dato 19/10-21        Dato 19/10-21 
 
 
 
 
Steen Jensen, dirigent     Jørgen Ørnskov, formand 


