
Referat af Generalforsamling i Sennels Borger- og Udviklingsforening 

onsdag d. 5. marts 2020 

1. Valg af dirigent: Jørgen Østerby blev valgt som dirigent. Han startede med at konstatere, at 

generalforsamlingen er lovlig indvarslet med annonce i Thisted posten d. 19/2 2020. 

2. Valg af referent: David Gill blev valgt. 

3. Valg af to stemmetællere: Vagn og Leif blev valgt. 

4. Bestyrelsens beretning: Klaus gennemgik årets projekter i SBUF. Se Klaus`s beretning her. 

5. Udvalgenes beretning: 

Malle strandfest: Udvalget er endnu engang glade for al den hjælp, de får fra frivillige. 

I 2019 har strandfesten givet et pænt overskud på knap 56.692 kr. I 2020 har 

strandfesten brug for frivillige hjælpere og medlemmer til strandfestens udvalg. Har du 

lyst til at deltage kontakt Helle Birk. 

Forsamlingshuset: Der har været en pæn stigning i udlejningen i år på 68.00 kr. 

Borgerforeningen har givet 15.000 kr., og forsamlingshuset har fået nye komfurer med 

tilskud på knap 18.000 kr. fra HØS-fonden. Både Steffen Brandt og Banko 

arrangementer har givet overskud på henholdsvis 6.900 og 6.391 kr.  

I alt er der et pænt driftsoverskud på 125.552 kr., og de opsparede penge forventes at 

blive brugt til den videre udvikling af forsamlingshuset fremadrettet. Arbejdsgruppen 

har fået afslag på den første ansøgning men er stadigvæk fast besluttet på at komme med 

et nyt forslag.  

Der er fortsat godt gang i samarbejde med menighedsrådet. Der er en aftale på plads 

mellem præstegården om den mellemliggende grund og forsamlingshuset, skulle en 

udvidelse af forsamlingshuset komme på tale. Ydermere er der fuld gang i Husets mange 

arrangementer såvel om dagen som om aftenen.  

6. Godkendelse af regnskaber: Linda fremlagde regnskab for 2019, Helle fremlagde 

strandfestens regnskab og Karla fremlagde forsamlingshusets regnskab. Alle regnskaber 

blev godkendt. 

7. Fremadrettet budget: Klaus gennemgik borgerforeningens budget for 2020. Han forklarede, 

at vi fortsat gerne vil samle et overskud sammen til at skyde i midtby-projekter. Der 

forventes at blive brugt 25.000 kr. til legeredskaber i forbindelse med broen ved Sennels 

strand. Forsamlingen godkendte budgettet. 

8. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400 kr. pr husstand, 200 

kr. pr enkeltmedlem, 100 kr. pr pensionist. 250 kr. pr. forening eller virksomhed. 

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

9. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Bestyrelsen består af Klaus, Dave, Linda, 

Jimmy, og Jytte. Mie Skov er suppleant. Linda, Jimmy og Mie vil prøve kræfter andre steder 

genopstiller ikke. Mads Riis Vestbjerg, Ricco Thinggaard Sørensen og Else Sixhøj blev 

valgt ind. Bestyrelsen konstituerer sig på et senere tidspunkt. 

11. Registrering af udvalg og udvalgsmedlemmer: Forsamlingshuset: Henry Birk, Jytte 

Klainberger, Søren Lund Larsen, Hans Andersen, Kurt Dalby, Karen Skovsted. 

Strandfesten: Udvalgets medlemmer er ikke helt på plads endnu. 

12. Valg af revisor: Tage Gamborg Holm blev genvalgt som revisor. 

13. Evt. Kvaliteten af cykelstien mellem Sennels og Thisted. 


