
 
 
 
 
Referat fra Vandaksens generalforsamling 29-03-2022 på Vitskøl Kloster 
 
 
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte, takkede bestyrelsen for det store 
arbejde den yder for Vandaksen, præsenterede aftenens program og foreslog på 
bestyrelsens vegne, Steen Jensen som dirigent for generalforsamlingen.   
 
1. Valg af dirigent 

● Steen Jensen valgt som dirigent. 
Dirigenten indledte med at gøre forsamlingen opmærksom på, at iht. vedtægterne skal 
indkaldelsen være medlemmerne i hænde seneste tre uger før. Det har foreningen ikke 
overholdt. Indkaldelsen blev sendt ud på mail den 12. marts, altså 18 dage før.  
Bestyrelsen gjorde medlemmerne opmærksomme på fejlen i mail af 13.03.22 og bad 
medlemmerne om, undtagelsesvis, at acceptere fodfejlen eller modsat gøre indsigelse til 
formanden. Der er ikke indkommet indsigelser, hvorfor dirigenten tager det som 
forsamlingens accept. 

● Referent. Dennis Gislum blev foreslået og valgt som referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning 

● Beretningen fremlagt af formanden Jørgen Ørnskov. 
Formanden fremhævede at Vandaksen er sat i ’fjorden’ for at støtte, medudvikle og 
forløse det store potentiale der er indenfor natur- og friluftslivet i VHK og at  
Vandaksen ser det som sin fornemste opgave, at skabe og udbygge en infrastruktur 
til lands og til vands som er forudsætningen for at vi kan skabe sammenhæng og 
synergi mellem de enkelte natur- og friluftstiltag og formidle dem. 
Det tager tid. Men det er glædeligt at se, at ringene breder sig langsomt.  
Formanden gav eksempler på de samarbejder som allerede er etableret, og pegede 
på nogle af de synlige tiltag og elementer som forsamlingen vil se dukke op i 
Vandaksen i løbet af det næste år; handicapinkluderende bænke, stillekupeer langs 
kysten, trædesten på helt særlige udvalgte steder, pakketilbud med primi-de-lux 
ophold m.v. 
Endelig opfordrede han til at melde sig under fanerne og/eller følge Vandaksen på 
foreningens hjemmeside eller facebookside. 
Beretningen godkendt. 

 
3. Regnskabsaflæggelse 

● Regnskab fremlagt af kasserer Tove Douglas. Regnskabet godkendt 
 
4. Forelæggelse af budget til orientering 

● Budgettet fremlagt af kasserer Tove Douglas 
 
Spørgsmål/forslag 
Der blev bemærket, at hvis det fremlagte budget blev fulgt ville der ikke være 
økonomi til faste udgifter i 2023. Bestyrelsen tager det til efterretning. 
 
Der blev foreslået  man på budgettet kan se hvilke fonde der er søgt, dog uden at 
nævne hvilke beløb ansøgningerne drejer sig om. 



 
5. Fastsættelse af kontingent 

● Kontingentet 2023 blev fastsat til Kr. 100 for private Kr. 250 for 
virksomheder/foreninger 

 
6. Indkomne forslag 

● Ingen indkomne forslag 
 
7. Valg til bestyrelsen 
 

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

 

 Carsten Grove og Lars Marquart er genvalgt. 
 
8. Valg af 2 suppleanter 
 

 Niels Veggerby og Ella Holm Hansen blev foreslået og valgt som henhv 1. og 2. 
suppleant. 

 
9. Valg af intern revisor 

● Kristian Haldrup blev foreslået og valgt 
 
10. Eventuelt 
 

 Der blev stillet et forslag om at omdele reklame for Vandaksen i hele 
Vesthimmerlands kommune. Bestyrelsen tager det op. 
 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
Dato       Dato 
 
 
 
Steen Jensen, dirigent    Jørgen Ørnskov, formand 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


