
Referat fra generalforsamling 2018 for Sjællands Odde Fællesråd.  

 Afholdt den 26. februar 2018 i Odden Forsamlingshus. 

Dagsorden i henhold til indkaldelse 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning 
3. Regnskab forelægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg i henhold til vedtægternes § 6. På valg er Jørgen Revsbech og Knud Erik Meinertz, begge gen-

opstiller 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Eventuelt 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Referat 
Jørgen Revsbech bød velkommen til de fremmødte. Følgende foreninger/interessenter var repræsenteret: 

OGIF, Menighedsrådet, Oddenportalen,  Sjællands Odde Bådelaug, Odden Badmintonklub, Odden Sætter 

Sejl, Byforskønnelse, Overby Bys borgerforening, I alt 8 fremmødte. 

1) Valg af dirigent: Jette Rude blev foreslået og valgt som dirigent. 

2) Beretning blev fremlagt af formanden:: se nedenfor.  

3) Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt af forsamlingen. 

4) Fastsættelse af kontingent:  Bestyrelsen foreslår fortsat kontingent frihed, hvilket blev vedtaget af 

forsamlingen. 

5) Valg i henhold til vedtægternes § 6: På valg var Jørgen Revsbech og Knud Erik Meinertz, alle modtog 

genvalg. Som suppleant genvalgtes Peter Nielsen og som revisor genvalgtes Kristian Massey Møller.  

6) Ingen indkomne forslag modtaget 

7) Ingen bemærkninger under eventuelt 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Herefter blev der fortalt om Bådelaugets aktiviteter, og informeret om at valget til Havnens Brugerråd og 

Havnerådet skal gå om. Oddenportalen fortalte at de er i gang med at oprette den ønskede fælleskalender. 

Der er kommet en ny forening på Odden siden sidst – nemlig Jul på Odden, som i årets løb har fået samlet 

ind så der kom 10 julestjerner i Havnebyen til glæde for alle. 

Formandens beretning: 

Vores formål er at medvirke til, at samarbejdet mellem foreningerne på Odden har et højt niveau, og der hvor 

det giver mening, at udbygge det. Vi har i det forløbne år i samarbejdet med den koordinerings gruppe, der 

stod for forskønnelsesprojektet. Vi har haft 3 bestyrelsesmøder og deltaget i Odden sætter Sejl, og vi vil 

også deltage i år. Vi er alle aktivister i forskønnelsesprojekterne, Vi (Michael og Jette) forsøger og det lykkes, 

at være ude og sige goddag og velkommen til nye indbyggere på Odden, og det tror jeg er noget, der bliver 

meget værdsat og de indslag Michael lægger på facebook bliver meget rost. 

Kan det så ses og mærkes. ?  

Al begyndelse er svær men det er nok ikke vores indsats eller det bare har været en inspiration for andre, for 

jeg synes der er meget i gære her på Odden. 

Vi havde arrangeret et velkomstmøde  i november kombineret med åbent hus i Aktivitetshuset, og vi vil 

arrangere noget tilsvarende i efteråret. 

Der er Odbotræf den 9. juni 

Men det hele drejer sig om, at vi vil samarbejdet og at vi tror på, at samarbejdet gavner vores lokale 

samfund.   

 


