
Skærum Sogneforening 

Ordinær generalforsamling i Skærum Ak4vitetshus 

Tirsdag d.4 februar 2020 

REFERAT 

1. Valg af dirigent 

Kjeld Hansen blev valgt og fastslog at generalforsamlingen var reDdig indkaldt 

2.Aflæggelse af beretninger 

a. Sogneforeningens beretning  

Vedtaget – se beretning formand v/Anne Engmann 

b. Lokal historisk arkivs beretning 

Vedtaget – se beretning v/arkivleder Gunnar Andersen 

c. Skærum Ak4vitetshus beretning 

Vedtaget – se beretning v/formand Anne Engmann 

d. Skærum Infos beretning  

Vedtaget –  V/Peter Jeppesen 

e. Distriktsudvalgets repræsentants beretning 

Vedtaget – se beretning v/stedfortræder Anne Engmann 

3. Projekt Frem<dens Skærum 

Der er løbende gennem året arbejdet i diverse arb.grupper samt aRoldt camp Skærum møder og 
borgermøder sammen med konsulent Casper Sørensen  og arkitekt Jørgen ToT Jensen. 

DeUe arbejde har resulteret i et meget flot beskrevet prospekt (hæTe) der i nov.2019 blev uddelt 4l 
by og omegn samt andre interesserede. 

Der er udsendt nyhedsbreve. Der er selvfølgelig udfordringer og divergerende meninger med et 
sådant projekt, men det har skabt fornyet energi 4l hvordan vi kan styrke vores fællesskab og 
virkeliggører nye ideer og afprøvning af disse. 

Fondsgruppen :  i okt. 2019 blev der endt en ansøgning 4l A.P. Møller Fonden med vores prospekt 
vedlagt.   Desværre kom der d.7.1 i år afslag, men fondsgruppen arbejder videre. 

Naturs< gruppen : der er sendt en ansøgning 4l Frederikshavn kommunes Landdistriktspulje vedr. 
etablering af Skærum Naturs4. S4en etableres i  samarbejde med den lokale Hjerteforening og 
kommer på deres landsdækkende digitale hjertes4 ruter samt trykte foldere laves 4l uddeling.  
Naturs4en er også med i kommunens folder. Etablering af ruten er med frivillig arbejdskraT. 



Landdistriktsudvalget har på mødet d.26.8 2019 bevilliget det ansøgte beløb på 18.500 kr. 

Cafe gruppen : siden feb. 2019 er der aRoldt søndagscafe en gang månedligt med diverse arr. 
Endvidere er etableret bu4k BIxen med salg af produkter fra lokale. Fastelavnsfest og Sct. Hans er 
lavet i samarbejde med Sogneforeningen. 

4. forelæggelse af henholdsvis Sogneforeningens og Ak<vitetshusets reviderede regnskab samt 
regnskab for Projekt Frem<dens Skærum. 

Sogneforeningens regnskab og Projekt Frem4dens Skærum regnskab fremlagt v/Jesper Larsen - 
vedtaget 

Ak4vitetshusets regnskab fremlagt V/Danny Langthjem - vedtaget 

5. Behandling af indkomne forslag : 

 Bestyrelsen fremlægger 2 forslag 4l vedtægtsændringer : 

1. Sogneforeningen  : se Ad 5, 1 - vedtaget 

2. Ak4vitetshuset : se Ad 5, 2  – bestyrelsen tager deUe med på næste bestyrelsesmøde, da en 
vedtægtsændring i huset sker ifølge Husets vedtægter §8 

6. FastsæIelse af næste års kon<gent 

Kon4gent fortsæUer med 200 kr. pr husstand og 100 kr. for enlige 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer – lige årstal 3, ulige årstal 4 

Nuværende betyrelse 

Jesper Larsen – på valg – modtager genvalg 

Anne Engmann – på valg – modtager genvalg 

Be4na Nymann Larsen – valgt 2019 

Lone Pedersen – på valg – modtager genvalg 

Emma Olesen – valgt 2019 

Ronnie Christensen – valgt 2019 

Jesper Larsen, Anne Engmann, Lone Pedersen genvalgt 



Michelle Johansen blev valgt for 1 år. Generalforsamlingen vedtog at det var ok. Da bestyrelsen så 
vil blive fuldtallig på 7 medlemmer. 

8. Valg af 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant 

Suppleanter : Asger Christensen og Svend Jensen genvalgt 

Bilagskontrollant : Kjeld Hansen genvalgt 

9.Valg af 1 bestyrelsesmedlem , og hvert andet år en bilagskontrollant <l Ak<vitetshuset 

Valgt 4l bestyrelsen for 1 år : Patricia Korgaard McNally 

Bilagskontrollant : Kjeld Hansen genvalgt 

KFUM spejdernes bilagskontrollant : Chris4na Mygind genvalgt for et år 

KFUM spejdernes repræsentanter Bo og Lene modtager ikke genvalg. Der mangler derfor 2 i 
bestyrelsen og blandt de fremmødte kunne der ikke findes 2 der vil træde i stedet for.  

Derfor vedtog  generalforsamlingen at  det er op 4l bestyrelsen fra Skærum Ak4vitetshus at finde 2 
borger  repræsentanter  Ifølge vedtægtsændringer ,  

se punkt 5, 2 

10. Valg af repræsentant <l Distriktsudvalget 

Be4na Nymann Larsen genvalgt 

11. Evt 

Kommentarer : 

Nogle medlemmmer påpegede, at de ikke fik alle mail fra Skærum info. Peter Jeppesen sagde, at 
det beroede på dels udbyder og dels eget spam filter. Peter vil undersøge nærmere ved udbyder. 

Vedr. nye medlemmer 4l Sogneforeningen : kampagne på Skærum Facebook, Skærum info og i 
postkasser 

Vedr. 4lflytning 4l området : er ejendomsmæglere interesserede i at have en omtale/reklame  af 
Skærum og opland liggende, som de kan udlevere 4l interesserede ? 

Skal Sogneforeningen udlevere en velkomst pakke 4l 4lflyUere ? 

Bestyrelsen arbejder videre med ovennævnte 



Bilag 4l Skærum Sogneforenings generalforsamling den 4. Februar 2020 

Dagsorden punkt 5 
Ad. 5, 1 
Begrundelse : 
KFUM Spejderne Ravnshøj / Skærum er i den situa4on at der fra d.1.1. 2020 er en ak4v voksen klan 
gruppe, men ingen ak4v børne&ungdoms gruppe. Skærum Ak4vitetshus har i deres bestyrelse 2 
repræsentanter siddende for spejderne. Disse 2 forældre rep. trækker sig nu og spejderne har ikke 
nogen der kan indtræde. 

Derfor inds4ller bestyrelsen for Skærum Sogneforening følgende ændringsforslag 4l vedtægterne 
 § 1 stk.6 

§1 . 6 : nuværende 

Foreningen leder Skærum Ak4vitetshus gennem en bestyrelse i fællesskab med KFUMspejderne. 
Formanden for Sogneforeningen er al4d formand for Skærum Ak4vitetshus. Derudover s4ller 
foreningen 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollør valgt på generalforsamlingen for en 2-årig 
periode.   

§1 . 6 Ændringsforslag 4l vedtægter for Skærum Sogneforening 

          Ændringen er sat ind med fed kursivskriV  

Foreningen leder Skærum Ak4vitetshus gennem en bestyrelse i fællesskab med KFUM spejderne.  

I #lfælde af, at KFUM spejderne ikke kan s#lle med 2 repræsentanter - kan disse pladser varetages 
af enhver fastboende i Skærum sogn samt andre, der føler at have et #lhørsforhold #l Skærum. 

De to udpeges på Skærum Sogneforenings årlige generalforsamling og sidder for et år. 

Formanden for Sogneforeningen er al4d formand for Skærum Ak4vitetshus. Derudover s4ller 
foreningen 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollant valgt på generalforsamlingen for en 2 
-årig periode. 

Dagsorden punkt 5 
Ad. 5, 2 
Bestyrelsen for Skærum Ak4vitetshus inds4ller følgende ændringsforslag 4l vedtægterne §4 

§4. : nuværende 

 Ins4tu4onen ledes af Skærum Sogneforening og KFUM spejdernes forældreråd gennem en 
bestyrelse, hvor Skærum Sogneforening har 3 repræsentanter og KFUM spejdernes forældreråd har 
2 repræsentanter. Formanden for Skærum Sogneforening er al4d formand  for Skærum 
Ak4vitetshus. Frederikshavn Kommune kan udpege et medlem 4l bestyrelsen. 



§4 ændringsforslag 4l vedtægter for Skærum Ak4vitetshus     

      Ændringen er sat ind med fed kursivskriV 

  Ins4tu4onen ledes af Skærum Sogneforening og KFUM spejdernes forældreråd gennem en 
bestyrelse, hvor Skærum Sogneforening har 3 repræsentanter og KFUM spejdernes forældreråd har 
2 repræsentanter. 

I #lfælde af, at KFUM spejderne ikke kan s#lle med 2 repræsentanter - kan disse pladser varetages 
af enhver fastboende i Skærum sogn samt andre, der føler at have et #lhørsforhold #l Skærum. 

De to udpeges på Skærum Sogneforenings årlige generalforsamling  og sidder for et år. 

Formanden for Skærum Sogneforening er al4d formand for Skærum Ak4vitetshus. Frederikshavn 
Kommune kan udpege et medlem 4l bestyrelsen 

Referent : Lone Pedersen 

Referatet er godkendt fra Skærum Sogneforenings ordinære generalforsamling d.4.2 2020 

Dirigent Kjeld B. Hansen                                      


