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Referat af generalforsamling i Netværksgruppen Agger 

afholdt lørdag den 12. april 2014 kl. 13 i Agger Beboerhus, lille sal 

Dagsorden punkter og referatet heraf. 

Der var 21 fremmødte incl. bestyrelsen. 

 

Punkt 1.: Valg af dirigent 

Valgt blev Jørgen Emil (Jørgen Kristensen). Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling 

og sikrede valg af 2 stemmetællere: De valgte stemmetællere blev Wendy Søndergaard og Grethe Johansen 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 

Konstitueret formand Susanne Spetzler fremlagde en mundtlig beretning. Den skriftlige beretning var 

omdelt til alle. Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Konstitueret formand og kasserer Susanne Spetzler fremlagde årsregnskabet, som var omdelt til alle med 

revisors påtegning. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4.  Forslag til ændring af gebyr for indmeldelse 

Konstitueret formand Susanne Spetzler fremlagde bestyrelsens indstilling om, at Netværksgruppen Agger 

fortsatte uændret med et engangsindmeldelsesgebyr på 50 kr.  Bestyrelsens indstilling blev godkendt af 

forsamlingen. 

5. Indkomne forslag 

Da der ikke var indkommet forslag til bestyrelsen, konstaterede dirigenten, at man gik videre til næste 

punkt. 

6. Valg til bestyrelsen 

Som det var fremgået af årsberetningen var der 4 vakante bestyrelsesposter. Desuden en bestyrelsespost i 

henhold til de almindelige valgregler. Kun konstitueret formand Susanne Spetzler var ikke på valg, idet hun 

sidste år blev valgt for en toårig periode. 

På mødet blev fem opstillet til valg.  

Find Gravesen 
Thorleif Carlslund – Madsen 
Jørgen Emil (Jørgen Kristensen) 
Else Marie Larsen 
Rie Fink 

Da der ikke blev flere opstillede blev alle valgt med applaus uden afstemning. 
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Pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Der blev opstillet en person Peter Iversen. Da man havde kørt uden suppleanter i det første år af 

Netværksgruppen Aggers levetid vedtog generalforsamlingen at køre videre med kun en suppleant. Peter 

Iversen blev valgt med applaus uden afstemning. 

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Da nuværende revisor var valgt til bestyrelsen, kunne der ikke ske genvalg af revisor. Karen Mølgaard blev 

foreslået og valgt til revisor med applaus uden afstemning. 

Anne Grethe Mølgaard blev foreslået som revisorsuppleant. Hun blev valgt med applaus uden afstemning. 

Punkt 9. Eventuel nedsættelse af udvalg – f.eks. turismeudvalg 

Efter et indlæg om behovet for fokus på området, og behovet for, at alle arbejder konstruktivt og i harmoni 

om turismeområdet, blev indstillet til den nye bestyrelse, at de samler op på dette område. Herunder gerne 

ser bredere end Agger på turismespørgsmålet. 

Punkt 11.  Foreningens fremtid (§11). Punktet blev foreslået behandlet før punkt 10 

Årsag og motivering: Punkt 11 bortfaldt som konsekvens af, at der var valgt en bestyrelse.  

Punktet var oprindeligt sat på generalforsamlingens dagsorden, da det på et tidspunkt var usikkert, om der 

kunne opnås opbakning til valg af ny bestyrelse. Punktet var derfor medtaget, så der kunne have været 

iværksat en proces vedr. opløsning af Netværksgruppen Agger. Da der har vist sig stor opbakning dels 

gennem mere end en fordobling af medlemstallet op til generalforsamlingen og dels ved opbakning til, at 

der har kunnet vælges en ny bestyrelse, konkluderende dirigenten, at punktet bortfaldt. 

Pkt. 10 Eventuelt 

Under punkt 10 blev orienteret om to temaer: 

A: Find Gravesen orienterede om processen vedr. den videre udvikling af Agger Athlon konceptet. 

B: Lone Mark orienterede om Ladywalk Agger er blevet valgt som værtsby. Desuden orienterede hun at 

Agger Aktive har modtaget et beløb på 200.000 kr., som Folmer Nyby har doneret til projekter, der 

langsigtet kan gavne Agger-området. Agger Aktive er anmodet om at stå for fordelingen af pengene. Lone 

Mark pegede på, at Netværksgruppen Agger måske kunne deltage i fordelingen. Der udspandt sig herefter 

en debat om, hvorledes man bedst kunne sikre en transparent proces i denne forbindelse. 

Referent: 

 

Find Gravesen 

Dirigentens godkendelse af referatet: 

16. april 2014 

Jørgen Emil Kristensen 

 


