
Referat generalforsamling i Aarøsund Bynævn den 17. august 2021 
 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
a. Henning Christoffersen blev valgt som dirigent.  

Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet indkaldt 
– jvf. Corona restriktioner m.m. 

2. Formandens beretning 

a. Henning gav ordet til Rosa Brøgger, der som foreningens formand 
aflagde beretning. 

Rosa kunne konstatere medlemsfremgang, hvilket er positivt.  
Hun kom endvidere ind på afslag fra Kommunen vedr. 
byfornyelsesmidler. Bynævnet arbejder og fortsat videre ift. de ønsker 

der ligger lokalt. 
Der var ros til Bynævnet for god information, og en opfordring til at gå 

lidt højere op i ”systemet” for f.eks. at få gjort noget ved fortovene langs 
Færgevej. Der var spørgsmål om der ikke kan gøres noget ved 
”skibsvraget” der ikke forskønner området. Dette overvejes. 

Beretningen blev godkendt.  
3. Foreningens reviderede regnskab 

a. Idet kassereren havde meldt afbud gjorde Rosa rede for regnskabet, der 
blev godkendt med bemærkning om bedre underbilag ift. 
aktivitetsposter. Rosa orienterede om at bestyrelsen til næste 

generalforsamling vil præsentere regnskabet i et nyt, mere overskueligt, 
format. 

4. Indkomne forslag 
a. Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter for Aarøsund Bynævn, 

der medførte god debat og flere forslag til ændringer – bl.a. om 
sommerhusejere kan være medlemmer af Bynævnet. 
De nye vedtægter behandles igen på anden generalforsamling i foråret 

2022. 
Bestyrelsen fremlagde forslag til nyt kontingent, der også gav god debat. 

Kontingent for 2022 blev herefter fastsat til 100 kr. pr. person. 
5. Valg ifølge vedtægter 

a. På valg var Hans Peter Hansen og Pablo Nowak, der begge blev genvalgt. 

b. Herudover valgtes 2 suppleanter (Jesper Sørensen og Mette Heebøll), 1 
revisor (Oluf Hansen) og 1 revisorsuppleant. (Nancy Bang Jensen) 

6. Eventuelt’ 
a. Der fremkom ønske om at vi undersøger muligheder for delebil, evt. 

placeret ved Medborgerhuset. Dette undersøges. 

b. Rosa overrakte en gave til de afgående bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter (Elise, Else og Andreas) og takkede for godt samarbejde. 

 
(32 deltog i generalforsamlingen) 
 

 
Ref. 

Jørn Mejer, sekretær 


