
Skærum Sogneforening 
 

Ordinær Generalforsamling 
 

Skærum Aktivitetshus 
 

tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19:00 
________________________________________________________________________ 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

Kjeld Hansen blev valgt og fastslog at generalforsamlingen var rettidig indkaldt 

2. Aflæggelse af beretninger.  

a. Sogneforeningens beretning.  

Vedtaget – se beretning v/formand Anne Engmann 

b. Arkivets beretning.  

Vedtaget – se beretning v/arkivleder Gunnar Andersen  

Pva Gunnar oplæst v/Peter Jeppesen 

c. Aktivitetshusets beretning.  

Vedtaget – se beretning v/formand Anne Engmann 

d. Skærum Infos beretning. 

Vedtaget – v/webmaster Peter Jeppesen 

e. Distriktsudvalgets repræsentants beretning. 

Vedtaget – v/Betina Nymann Larsen 

 

3. Projekt Fremtidens Skærum. 

Frederikshavn kommunes Landdistriktsudvalg bevilligede d.23-8 2018 133.750 kr. 

Projektet blev færdigmeldt d.22.8 2020 

Redegørelse af projektet  ( fra færdigmeldingen) 
Projekt Fremtidens Skærum har med bevillingen fået muliggjort, at mange borgere 
er blevet involveret i et fælles projekt omkring ny skabelsen af Skærum Naturhus 
med tilhørende camp. 
Resultat : 
der er fremstillet et fantastisk prospekt med tekst, arkitekt skitse tegninger og 
billeder. Prospektet danner grundlag for fondsansøgninger til finansiering af 
projektet. A.P. Møller Fonden er søgt, men med negativt resultat. Nu sender vi en 
ansøgning til Det Obelske Familiefond. 
En pixi folder er fremstillet til uddeling og Skærum prospektet er delt ud til borgere i 
Skærum og opland - samt til andre aktører. 
Proces : 
der blev tilknyttet en arkitekt og en proces/medie konsulent, der sammen med 
8 arb.gr. (30 borgere) målrettet arbejdede med projektet. Der var en koordinerende 
styregruppe med en rep. fra hver arbejdsgruppe. 
Alle involverede mødtes desuden på 2 Camp Skærum samlinger og 2 velbesøgte 
Borgermøder blev afholdt undervejs. 
Effekt : 
det sociale netværk i området er blevet forstærket og det nuværende Skærum 
Aktivitetshus og bjælkehytten er opgraderet med medfølgende større udlejning. Der 

http://arb.gr/


er desuden sendt en fonds ansøgning af sted mht. opgradering af byens legeplads. 
Der er etableret en Skærum Natursti (ruter på 3 og 5 km.), der af Hjerteforeningen 
er godkendt som hjertesti. 
Udover de frivillige aktiviteter der foregår - er der en cafe gr. der afholder arr. på 
tværs af alder. 
__________________________________________________________________ 
 
Efterfølgende har fondsgruppen og bestyrelsen konkluderet, at det ikke har været 
muligt at skaffe de fornødne økonomiske midler til etablering af Naturhus Skærum. 
Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med energioptimering m.m. for Skærum 
Aktivitetshus. 

 
Vedtaget 

 
4. Forelæggelse af hhv. Sogneforeningen og Aktivitetshusets regnskab. 

Sogneforeningens regnskab Incl. Projekt Fremtidens Skærum 

 fremlagt v/ kasserer Jesper Larsen 

vedtaget 

Aktivitetshusets regnskab fremlagt v/kasserer Danny Langthjem 

Vedtaget 

 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen forslag 

 

6. Fastsættelse af næste års kontingent.  

Kontigent for 2022 : 200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enlige 

Vedtaget 

Forslag fra generalforsamlingen til punkt på næste generalforsamling2022 : 

kontigent for 2023 :250 kr. pr. husstand og 125 kr. for enlige 

 

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

Emma Olesen genvalgt 

Betina Nymann Larsen genvalgt 

Rasmus Korgaard valgt 

NicoleRink valgt 

 

8. Valg af 2 suppleanter og 1 bilagskontrollanttil Sogneforeningen.  

Suppleanter :Asger Christensen og Svend Jensen genvalgt 

Bilagskontrollant :Kjeld Hansen genvalgt 

 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, og hvert andet år en bilagskontrollant til 
Aktivitetshuset. Desuden valg af 2 bestyrelsesmedlemmer istedet for KFUM 
spejdernes 2 repræsentanter. 

Danny Langthjemgenvalgt 

Patricia Korgaard McNally genvalgt 

KFUM spejdernes bilagskontrollant : Christina Mygind genvalgt for et år 



Det lykkedes ikke at finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for KFUM spejdernes 
2 repræsentanter. 

Generalforsamlingen vedtog, at det er op til bestyrelsen for Skærum Aktivitetshus at 
finde 2 borgerrepræsentanter 

 

10. Valg af repræsentant til Distriktsudvalget. 

Repræsentant Betina Nymann Larsen udtræder. 

Ny repræsentant : Lone Pedersen valgt 

 

11. Eventuelt.  
 

Ad. 5.  

Forslag til behandling skal være formanden i hænde skriftligt tre dagefør 
generalforsamlingen. 

 

Ad. 6. 

Kontingent for 2022 foreslås til kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige. 

 

Ad. 7.  

Nuværende bestyrelse: 

• Jesper Larsen,  valgt 2020 

• Anne Engmann,  valgt 2020 

• Betina Nymann Larsen,  på valg – modtager genvalg 

• Lone Pedersen,  valgt 2020 

• Emma Olesen, på valg – modtager genvalg 

• Ronnie Christensen,  på valg – modtager ikke genvalg 

• Michelle Johansen valgt for et år – modtager ikke genvalg 

 

Ad. 8. 

Suppleanter: 

• Asger Christensen på valg – modtager genvalg 

• Svend Jensen på valg – modtager genvalg 

 

Bilagskontrollant: 

• Kjeld Hansen på valg – modtager genvalg 

 

Ad. 9. 

• Danny Langthjem på valg -  modtager genvalg 

• Patricia K. McNally på valg -  modtager genvalg 

 

Bilagskontrollant: 

• Kjeld Hansen  valgt 2020 

• Christina Mygind (KFUM-rep.) på valg – modtager genvalg  

 



KFUM spejderne kan ikke stille med to repræsentanter til Aktivitetshuset bestyrelse, og 
derfor kan disse to pladser varetages af enhver fastboende i Skærum Sogn samt andre, 
der føler at have et tilhørsforhold til Skærum. Disse udpeges på Sogneforeningens 
generalforsamling, og sidder for et år. 

 

Kontingentet 2021 :kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige. 

 

Der kanbetales på selve generalforsamlingen eller ved indbetaling på konto 9006 
4576756920(skriv/oplys vejnavn og nummer) eller via mobile pay: box68645 

________________________________________________________________________ 

 

Referent : Lone Pedersen 

 

 

Referatet er godkendt fra Skærum Sogneforenings general forsamling d.7.9 2021 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Dirigent Kjeld B. Hansen 


