
Referat af Generalforsamling 2023 samt efterfølgende medlemsmøde 

Foreninger repræsenteret på GF Menighedsrådet, Sjællands Odde Aktivitetshus, Høj 

Karse, Vinterbadeforeningen Gråsælen, Odden bys Borgerforening. Forsamlingshuset, 

Oddenportalen.  

9 fremmødte – Kristian, Jette, Jørgen, Mikael, Susan, Lisbeth, Dan, Inga, Bruno.  

Jørgen Revsbech bød velkommen.  

1. Kristian Massey Møller foreslået og valgt til dirigent 

Kristian takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Beretning 

 

Vi har forestået affaldsindsamling sidste forår – samt deltaget i kommunens velkomstmøde 

for nye borgere, som hvert år afholdes i Nykøbing. 

SOF stod for at formidle lille bosætnings/reklamefilm for Odden – den kan ses på forsiden 

af Oddenportalen.dk.  

I september blev der afholdt velkomstmøde i Aktivitetshuset med udlevering af 

Velkomstmapper og blomst sponseret af SuperBrugsen, Odden samt rundvisning i 

Aktivitetshuset. 

Der har været afholdt nytårskur i Aktivitetshuset. 

Hvordan kan vi gøre det mere interessant at komme til vores generalforsamling ?  Vores 

fornemste opgave er at formidle information om alle Oddens foreningers aktiviteter. 

3. Regnskab 

1 enkelt udgift til GF 2022, formue 6576 kr. Regnskab godkendt 

4. Kontingent uændret 0 kr. 

5.Jette Rude, Michael Pedersen og Susan Elisiussen blev alle enstemmigt genvalgt og 

Hanne Caldron nyvalgt for et 1 år. Suppleant Lisbeth Jakobsen nyvalgt for 1 år. Tak til 

Knud Erik Meinertz for indsatsen siden stiftelsen. 

6. Ingen indkomne forslag. 

7.Kan det overvejes at flytte GF til efteråret, når der ikke er så mange andre foreninger, 

der afholder generalforsamling. 

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

Kl. 19 medlemsmøde -17 deltagere i alt 

Thomas – OGIF og Badmintonklubben er gået sammen om at etablere Padelbane.  

Richard Hansen, har sponseret støbning af anlægget og 200.000 fra DGI. Grunden lånes 

af kommunen i 25 år. Indvielse er planlagt til 6/4.  Kontingent kr. 500 pr. år (2 aktive 

bookninger ad gangen) og kr. 50 pr. gæst pr gang. Og lejes ud 1 time ad gangen. Man 

skal være medlem for at bruge banen. Der søges trænere – der gives træneruddannelse. 

Elektronisk booking system.  Der bliver mulighed for at låne bat.  Der etableres en boble 

under OGIF.  

Petter – arbejdsgruppen Sjællands Odde  4.0 - fortalte om arbejdet for at bevare skolen. 

Nogle vil gerne nedlægge mellemtrinnet, og der har været holdt kaffe møde med 

politikerne, som blev opfordret til at tage bussen til Odden. Der afholdes møde om 14 dage 

om skolens fremtid. 



Clara fra Børnehaven har sagt gang i arbejde med en Bosætningsgruppe. Med er også 

Ella og Jesper. 

En model "Fri og Fro” kunne være i spil, da man i det regi kan bosætte sig med det samme 

og derfor anvende skolen med det samme. 

Der er 2 byggegrunde pt. –planer om 18 ældreboliger på Vestre Havnevej. Den anden 

mulighed kunne have været grunden ved Nordgården – men den mulighed er pt lukket, da 

jorden ikke kunne erhverves. Men der arbejdes videre med andre ideer 

I forhold til skolen er der mange ideer/løsningsmuligheder for at gøre mellemtrinnet 

attraktivt.   

Der er mange små arbejdsgrupper nedsat.  En gruppe arbejder med tiltag for børn og 

unge, en gruppe arbejder med en plakat og meget mere. 

Mette – arbejdsgruppen Sjællands Odde 4.0 - fortalte om Havbank projekt, som er en 

forlængelse af OSS aktiviteter efter etablering af Vandeksperimentariet. 

Man har fået lokalerne ved siden af Tunmuseet til rådighed til etablering af aktiviteter om 

formidling og udstyr/grej til brug på Havet.  Med tanke på at man kan dele udstyr. Der 

kommer havkajaker og 6 subboards, og der vil blive undervisning i brug af disse. Og der er 

mulighed for svømmeundervisning. 

Der er etableret arbejdsgruppe, som arbejder med dels renovering af lokalerne og dels 

med det administrative, Det er en bred målgruppe landliggere, turister, fastboende. 

Der bliver stiftet en forening, bestyrelsen skal herefter finde ud af hvorledes man skal være 

medlem, udlejning, sikkerheden mm  

Åbent i skolernes sommerferie, Geoparken kan ligesom i Rørvig forhåbentlig være med til 

at bemande Havbanken og formidle. Planlagt åbning i juni. 

 

Tunmuseet er der stadig, men er nu et formidlingssted/undervisning – blev under Corona 

renoveret for midler der var til rådighed for udendørs formidling til brug for bl.a. skoler 

Havbanken er også noget der skal være godt for skolen og bosætningen.  

Der arbejdes på en badebro, på den del hvor rensningsanlægget var tidligere. Der vil være 

mulighed for at komme ud med kørestol. Der vil være en elektronisk alarm som fortæller 

om vandkvaliteten.  Tilladelse er givet fra kommunen, og der indsamles tilbud på 

etablering, hvorefter der skal søges finansiering. 

Jørgen – Sjællands Odde Aktivitetshus – der er nu mulighed for at spille billard i kælderen 

og der er allerede flere i gang.   

Forslag om at man kunne indlede et samarbejde med Ungehuset i Nykøbing/Asnæs. 

Der afholdes Kreaaftner med god succes.  

Jette – Oddenportalen - Brug Oddenportalen – se kalenderfunktionen på 

Oddenportalen.dk og meld ind når I møder/begivenheder.  

Jette - Sjællands Odde Fællesråd – sæt kryds i kalenderen 25/3 hvor der er 

affaldsindsamling samt 7/10 hvor der er velkomstmøde for nye borgere på Odden. 

24/2 markeres årsdagen for invasionen i Ukraine med opsætning af Ukrainske flag fra 

Gniben til foden af Ebbeløkke bakke og der plantes et egetræ og gule og blå krokus i 

haven ved Aktivitetshuset. 

 

 


