
Vorupør	  Havbåde	  
	  
Referat	  fra	  den	  stiftende	  generalforsamling	  	  torsdag	  den	  19.	  marts	  2015	  på	  
Toosholmvej	  17,	  Nr.	  Vorupør.	  
	  
Generalforsamlingen	  blev	  gennemført	  med	  følgende	  dagsorden:	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent:	  Byrådsmedlem	  Arnold	  Larsen,	  Nr.	  Vorupør,	  blev	  
valgt	  som	  dirigent	  og	  redaktør	  Jens	  Utoft,	  Skive,	  som	  referent	  
	  

2. Det	  udsendte	  forslag	  til	  vedtægter	  blev	  godkendt	  med	  enkelte	  ændringer,	  
herunder	  antal	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  valgperiode.	  
	  

3. Valg	  af	  fire	  medlemmer	  til	  bestyrelsen	  for	  to	  år:	  Erik	  Hove	  Olesen,	  Thisted,	  Allan	  
Thomsen,	  Nr.	  Vorupør,	  Benny	  Bak,	  Nr.	  Vorupør	  og	  Jens	  Utoft,	  Skive.	  
Valg	  af	  tre	  medlemmer	  for	  et	  år:	  Per	  Møller	  Nielsen,	  Nr.	  Vorupør,	  Anders	  Chr.	  
Thomsen,	  Nr.	  Vorupør	  og	  Bent	  Lærke,	  Nr.	  Vorupør.	  	  
Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  herefter	  med	  Erik	  Hove	  Olesen	  som	  formand,	  Per	  
Møller	  Nielsen	  	  som	  næstformand,	  Bent	  Lærke	  som	  kasserer	  og	  Jens	  	  Utoft	  som	  
sekretær.	  
	  

4. Valg	  af	  suppleanter	  for	  et	  år:	  Lars	  Hyldahl,	  Nr.	  Vorupør	  	  og	  Henrik	  Lund,	  Skive	  
	  

5. Valg	  af	  ekstern	  revisor:	  Statsautoriseret	  revisor	  Gert	  Stampe,	  Skive.	  	  
	  

6. Et	  stiftelsesdokumentet	  blev	  herefter	  underskrevet	  i	  to	  eksemplarer	  af	  
ovennævnte	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  med	  følgende	  ordlyd:	  
”Undertegnede	  har	  dags	  dato	  med	  godkendelse	  af	  forslaget	  til	  vedtægter	  stiftet	  
foreningen	  ”Vorupør	  Havbåde”	  med	  det	  formål	  at	  bevare	  en	  væsentlig	  del	  af	  
kystkulturen	  ved	  at	  skaffe	  midler	  til	  restaurering	  og	  fortsat	  anvendelse	  af	  
bevaringsværdige	  havfiskebåde,	  der	  er	  bygget	  i	  eller	  til	  Nr.	  Vorupør”.	  
	  

7. Det	  årlige	  kontingent	  blev	  fastsat	  til	  200	  kr.	  for	  private	  husstande	  	  og	  1.000	  kr.	  
for	  virksomheder	  og	  foreninger.	  
	  

8. Drøftelse	  af	  vilkår	  for	  sponsorater:	  	  De	  nuværende	  nævnes	  på	  hjemmesiden,	  men	  
vilkår	  fastsættes	  fremtidigt	  at	  bestyrelsen	  
	  

9. Generalforsamlingen	  godkendte	  et	  forslag	  om	  indkaldelse	  til	  et	  offentligt	  
informationsmøde	  om	  projektet	  lørdag	  den	  4.	  april	  kl.	  14.00	  i	  Kirkecentret	  i	  
Vorupør	  med	  det	  formål	  at	  skaffe	  størst	  mulig	  opbakning	  til	  projektet,	  herunder	  
flest	  mulige	  medlemmer	  blandt	  både	  fastboende	  og	  turister.	  	  
Foreningen	  Han	  Herred	  Havbåde	  inviteres	  til	  at	  deltage	  med	  repræsentanter	  for	  
at	  fortælle	  om	  deres	  erfaringer	  med	  bådelag	  og	  til	  at	  sejle	  et	  eller	  to	  af	  deres	  både	  
til	  Vorupør	  denne	  dag	  mod	  dækning	  af	  udgifter	  til	  diesel.	  
Erik	  Hove	  Olesen	  byder	  velkommen	  til	  mødet,	  mens	  Anders	  Chr.	  Thomsen	  og	  
Jens	  Utoft	  orienterer	  om	  foreningens	  formål	  og	  foreløbige	  arbejde.	  	  
Bestyrelsen	  mødes	  lørdag	  den	  4.	  april	  kl.	  13.	  	  




