
 
 
Generalforsamling 2020/2021 for årene 2019 og 2020 torsdag den 25. februar 2021, kl. 17-18.15 (Teams) 

Deltagere: Bente, Karin, Marianne, Preben, Bjarne og Mette 
Afbud: Lone og Søren. Desuden afbud fra Lene, som samtidig meldte sig ud af netværket. 

Bente havde i god tid inden generalforsamlingen fremsendt beretninger for både 2019 og 2020 samt 
dagsorden.  

Marianne havde fremsendt årsregnskab. 

Pkt. 1: Valg af dirigent: Der var enighed om, at det ikke var nødvendigt at vælge en dirigent til mødet. 

Pkt. 2: Årsberetninger: Bente gennemgik og kommenterede de forud fremsendte beretninger for hhv. 2019 
og 2020. Beretningerne blev godkendt.  

Pkt. 3: Regnskab: Marianne gennemgik forud fremsendt regnskab, som ligeledes blev godkendt. Fuld 
opbakning til efterfølgende køb af gave til Bente som tak for en formidabel indsats i netværket. 

Pkt. 4: Indkomne forslag:  
a. Vedtægter: Enighed om, at vedtægter tages op på bestyrelsesmøde i løbet af 2021 med henblik på 
forenkling til drøftelse på generalforsamlingen i 2022. 
b. Hjemmeside: Enighed om det fornuftige i at nedlægge hjemmesiden og spare udgiften. 
c CVR-nr. er nødvendigt for at kunne søge fonde m.v. Omregistreres fra Bente til Mette.  

Pkt. 5: Mariannes forslag om at gøre 2021 kontingentfrit blev vedtaget. Januar 2022 opkræves 500 kr. pr. 
kystby. 

Pkt. 6: Valg af medlemmer: Repræsentanter fra kystbyerne deltager i møderne. Lene, Hanstholm, har meldt 
sig ud af netværket.  

Pkt. 7: Koordinator: Bente ønsker at ophøre med rollen. Mette er villig til at påtage sig opgaven. Mette, 
Bente og Karin snakker sammen herom i løbet af 2021.  

Pkt. 8: Valg af revisor: Gitte Thøgersen, Agger, blev genvalgt. 

Pkt. 9: Eventuelt:  
Nationalpark Thy: Karin orienterede om ny bestyrelse og planer for udvidelse af Nationalparken. 
Mette og Bjarne orienterede om Dark Sky Thy (Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand) som evt. nyt indslag i 
Nationalparken. 
Klitmøller-Vorupør-Stenbjerg-Lildstrand orienterede om nyt fra byerne. Herunder blev der talt om lokale 
udfordringer med stigende grundvand. 
Forslag om fælles orienterings-/erfamøder for borgergrupper på tværs af geografien i Thisted Kommune, 
inspireret af lignende tiltag i Jammerbugt Kommune. Sådanne møder kunne evt. afholdes i kategorier som 
friluftsbyer etc. Bente oplyste, at Landsbygruppen Thy var orienteret, og at der via Ole Larsen var indsendt 
forslag til Thisted Kommune. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.15. 

    Referent: Mette, 25. februar 2021 

 


