
 

 

Referat af generalforsamling ”Cafe Ved Strandens Venner” 2014 

Søndag d.1.juni 2014 kl.10-12  

 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Valg af stemmetællere  
4. Formandens beretning  
5. Regnskabsaflæggelse for 2013  
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Fastsættelse af kontingent for 2015  
8. Godkendelse af budget for 2015  
9. Valg af formand  
10. Valg af bestyrelse 
11. Valg af revisor   
12. Evt.  
 
 
 1) Valg af dirigent: Uffe Raahede blev forslået af bestyrelsen og godkendt. 
Bem.: Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling i overensstemmelse med 
vedtægter - og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 
 
2) Valg af referent: Mads Th. Haugsted blev foreslået af bestyrelsen og godkendt. 
 
3) Valg af stemmetællere: Anne Togeby og Lene Pedersen 
 
4)  Formandens beretning ved Marianne Mygind (vedlagt som bilag) 
 
Bem.: Over hundrede medlemmer; stadig flere kommer til. Bestyrelsens arbejde: “bestyrelsen 
sætter rammerne, medlemmerne kommer med ideerne”. Godt samarbejde med Erik og Heidi 
(cafeen). Gennemgang af sæsonens 9 arrangementer (2 blev aflyst og erfaringerne herfra tages 
ad notam). Bestyrelsen har arbejdet på at få penge til foreningen, men foreningens titel kan for 
nogle indikere, at det er en støtteforening til en forretning (Cafe) - det er muligvis et problem. Nye 
ideer til folder: en “generel folder”, der oplyser om foreningen i almindelighed og et indstik med 
sæsonens arrangementer. En kort gennemgang af de arrangementer der er på bedding i 
kommende sæson. 
 
Uddrag af forsamlingens bemærkninger: 

Genoptage Musehøj-turen? Lokalhistorie? (Rågeleje-erindringer fra Nynne Hagstrøm/Mads 

Haugsted), samle billeder fra Rågeleje i gamle dage, tur med museumsguide (Søren Frandsen), 
små “foredrag”: Hvad laver jeg/brænder jeg for?, liv i kortspilsideen, mad-gruppen? være synlig på 
Sommertorvet. Facebook? 
Denne del afsluttedes med stort bifald til formanden. 
Formandens beretning vedlægges. 
 
5) Regnskabsaflæggelse for 2013. 
Regnskab fremlagt af kassereren. Enkelte opklarende spørgsmål fra forsamlingen. Herefter 
godkendt. Kan rekvireres på forlangende. 
 
 
 
6) Behandling af indkomne forslag. 



 

 

Der var forslag tilsendt bestyrelsen fra Tommy Juul; dirigenten læste forslagene op, som blev 

behandlet punkt for punkt (punkt d -nedenfor blev udskudt til dagsordenens punkter vedr. valg af 
bestyrelse). Forslagene lyder som følger: 
 
a) Bestyrelsen opfordres til, såfremt det ikke tidl. er 
påtænkt, at søge foreningsstøtte. Det kan foregå 
gennem fonde etc. eller endvidere i EU-regi. 
 
b) Bestyrelsen opfordres til i løbet af næste sæson at 
arrangere bl.a. en form for "messe" for medlemmer 
i foreningen hos "Min Købmand" med smagning af 
forskellige produkter med henblik på at også støtte 
vores eneste Rågelejebutik. 
 
c) Foreningen opfordres til at "styre" pladserne ved 
arrangementerne i CAFÉEN, således at der ikke 
forhåndsreserveres af bestemte grupperinger. 
 
d) Iøvrigt stiller undertegnede gerne op til valg til 
bestyrelsen, såfremt det måtte have interesse. 
 
Bem.: 
a) Der var i forsamlingen stor tilslutning til ideen om økonomisk støtte med henblik på at udvide 
foreningens aktivitetsmuligheder. 
b) Forsamlingen bifaldt intentionerne i forslaget, men mente ikke, at det lå inden for foreningens 
potentielle virkefelt. 

c) Bestyrelsen er opmærksom på, at der ved visse lejligheder havde været et problem og 

opfordrede til, at man blander sig; hensigten er, at foreningens arrangementer i så høj grad som 

muligt er rum for nye bekendtskaber frem for at befæste gamle. Der har været afprøvet andre 

bordopstillinger, hvilket ser ud til at hjælpe. Forslagsstilleren mente i øvrigt, at det havde bedret sig 

siden de første arrangementer. 

 
7) Fastsættelse af kontingent for 2015. 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for kommende sæson: 50 -kr. Forslaget vedtaget. 
 
8) Godkendelse af budget for 2015.  
Budget fremlagt af kasserer. Enkelte opklarende spørgsmål fra forsamlingen. Forslaget herefter 
vedtaget. Kan rekvireres på forlangende. 
 
9. Valg af formand  
Bem.: Marianne Mygind er valgt for en 2-årig periode og er på valg i 2015; derfor ikke aktuelt. 
 
10. Valg til betyrelsen 
Bem.: Nynne Hagstrøm er valgt for en 2-årig periode og er på valg i 2015; derfor ikke aktuelt.  
Janne Basbøll og Birgith Sloth var begge på valg. Begge var villige til genvalg. Forsamlingen 
genvalgte alle med akklamation. 
Bem.: Tommy Juuls velvillighed med hensyn til evt. at indtræde bestyrelsen blev derfor ikke 
aktuelt. 
 
11. Valg af revisor  
Poul Erik Skelgaard var villig til genopstilling og blev også genvalgt med akklamation. 
 
 
12. Evt. Ingen punkter under evt. 


