Referat fra generalforsamlingen i Vejby – Tibirke Selskabet den 26. juni
2016 kl. 10.00 på Sankt Helene Centret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Til stede var 125 medlemmer ( incl. 8 bestyrelsesmedlemmer )
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent
Uden modkandidater valgtes Henning Walmar til dirigent. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor var beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning ved Christian Friis
Christian Friis gennemgik året 2015 i Selskabet - herunder alle de afholdte
aktiviteter, som hurtigt var udsolgt. Tilbagemeldinger viste, at de alle havde
interesse og var afholdt med stor succes. I 2016 har der været en helt særlig
interesse omkring sejlturene til Hesselø, hvor det endte med, at tre ture bliver
gennemført i juli 2016.
Christian Friis nævnte videre, at Årbog 2016 var en særlig omfangsrig jubilæumsbog på 180 sider og i et større format end den tidligere. Årbogen er blevet
godt modtaget af medlemmerne. Fremover vil man nu fastholde det nye format.
Jubilæumsåret vil desuden blive fejret ved en reception lørdag d. 9. juli 2016
kl. 15.00-17.00 i Godhavns Kantine og parklignende have. Der vil være
lækre – og gratis -godbider, vin, øl og vand til alle. Lars Rømers Trio vil spille
dejlig jazz-musik, men kl. 16.00 går skuespilleren Torben Zeller ind og laver
et portræt af Tisvildeegenens beboere. Han kalder selv sit causeri: ” En fremmed
kommer til byen ”.
Omkring antallet af medlemmer, sagde han, at der var et lille, men naturligt fald.
Nogen sælger deres sommerhuse i området, og andre falder desværre bort.
Der er p.t. 970 medlemmer.
Der var ingen supplerende spørgsmål til beretningen, der blev godkendt med
bifald.
3. Aflæggelse af regnskab 2015
Kjeld Pedersen oplyste, at regnskabet var revideret uden bemærkninger.
Regnskabet endte op med et overskud på 17.750 kr. med en balance på ca. 1.79
mio. kr.
Inge Walmar foreslog en forhøjelse af honorarerne til formanden og kassereren.
NB. Formandens og kasserens honorar følger skattelovgivningens grænse for
fritagelse for beskatning, oplyste Kjeld Pedersen på et indlæg fra et medlem.
4. Budget 2016
Der var ingen kommentarer til budgettet for 2016.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog:
Ændring af Vejby-Tibirke Selskabets paragraf 1 ( Selskabets formål )..samt
mindre justeringer i paragrafferne 2 + 4 + 7.
Formanden Chr. Friis gennemgik de større ændringer i paragraf 1 og de mindre
justeringer i 4 + 7 ud fra de udleverede papirer om nuværende og evt. kommende vedtægter.

Generalforsamlingens fremmødte deltagere godkendte enstemningt foslaget
Dog skal der tages stilling til udtrykket ” sommerhusejere ” contra ”
landliggergrundejere ” i paragraf 2.
Da der ikke var mødt ¼ af medlemmerne til den ordinære generalforsamling, skal
der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslagene
kan vedtages med almindelig flertal. Formanden oplyste, at denne generalforsamling vil finde sted i slutningen af august el. i begyndelsen af september.
6. Valg til bestyrelsen
På valg var følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:
Chr. Friis, Kjeld Pedersen og Svend Frandsen. Alle tre blev genvalgt.
To bestyrelsesmedlemmer udtræder i år. Det er Torkil Lund, der i mange år har
været en meget god og aktiv repræsentant for Landliggersammenslutningen og
en meget fin arbejdskraft ved vores kunstudstillinger og andre arrangementer.
Jan Thor Krøyer er den anden person, vi siger farvel til. I juridiske spørgsmål
var Jan en god støtte for bestyrelsens beslutninger.
7. Valg af revisor og suppleant
Bent Jørgensen og Keld Jepsen blev begge genvalgt som hhv. revisor og
suppleant.
8. Eventuelt
Ejnar Hauberg foreslog, at Chr. Friis´s guidede ture omkring kunstnerne i vores
område blev optaget på dvd/video…. Støttet økonomisk af Selskabet.
Bo Barfod stillede spørgsmål omkring Selskabets navn: Vejby-Tibirke Selskabet.
Bo Barfod opfordrede til, at ” Tisvilde ” erstattede ” Tibirke ” .
Efter generalforsamlingen blev der serveret en forfriskning, inden Kim Bildsøe
Lassen holdt et godt og inspirerende foredrag om sin tilknytning til Tisvilde og om
sine jobs som korrespondent og TV-vært i DR.

_____________________________
Dirigent: Henning Walmar

