
Skærum Sogneforening 

Ordinær Generalforsamling 

i Skærum Aktivitetshus 

torsdag d.31 marts 2022 kl. 19:00 

REFERAT 

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 Lone Pedersen 
b. Arkivets beretning.  

Vedtaget – se beretning v/arkivleder Gunnar Andersen 
c. Aktivitetshusets beretning.  

Vedtaget – se beretning v/formand Lone Pedersen 
d. Skærum Infos beretning. 

Vedtaget – se beretning v/webmaster Peter Jeppesen 
e. Distriktsudvalgets repræsentants beretning. 

Vedtaget – se beretning v/Lone Pedersen 
3. Forelæggelse af hhv. Sogneforeningen og Aktivitetshusets regnskab. 

Sogneforeningens regnskab incl. Pojekt Skærum Natursti-hjertesti 
Fremlagt v/kasserer Jesper Larsen 
Vedtaget 
Aktivitetshusets regnskab fremlagt v/kasserer Danny Langthjem  
vedtaget 

4. Behandling af indkomne forslag.  
Bestyrelsen havde følgende forslag 

Forslag til vedtægts ændring 
§7 stk.9 udgår 
”valg af repræsentant til Distriktsudvalget” 
-------------------------------------------------------- 
§7 stk.2 e ændres til 
Distriktsrådets repræsentants beretning (Skærum - Trøderup) 
Begrundelse: 
Fra november 2021 foretages direkte valg til Frederikshavn kommunes Distriktsråd. Valget 
følger byrådsperioden. 
Skærum – Trøderup har valgt en repræsentant : Lone Pedersen og en suppleant : Nicole 
Rink for den kommende periode. 

Vedtaget 

5. Fastsættelse af næste års kontingent.  



Kontigent for 2023: 250kr. pr.husstand og 125 kr.for enlige 
vedtaget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Sogneforeningen – lige årstal 3, ulige årstal 4.  
Jesper Larsen genvalgt 
Lone Pedersen genvalgt 
Stefan Vikene valgt 

7. Valg af 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant til Sogneforeningen.  
Suppleanter: Asger Christensen og Svend Jensen genvalgt for et år 
Bilagskontrollant Kjeld Hansen genvalgt 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, og hvert andet år en bilagskontrollant til Aktivitetshuset. 
Desuden valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i stedet for KFUM spejdernes 2 
repræsentanter. 
Patricia McNally genvalgt 
Henriette Greve Vikene - Borgervalgt best.medlem for et år  (i stedet for KFUM rep.)) 
Christina Mygind genvalgt for et år - Bilagskontrollant KFUM spejderne  
Bilagskontrollant Kjeld Hansen genvalgt 

9. Valg af repræsentant til Distriktsudvalget. 
Se Ad.9 

10.Eventuelt. 
- Lone Pedersen er på ekstra ordinær generalforsamling for Fællesvirke Vest d.15.3 
valgt ind i forretningsudvalget. Fællesvirke Vest fortsætter og skal have lavet nye 
vedtægter. 
-Vedr. Ukrainske flygtninge gruppe, midlertidigt bosat i Ravnshøj: 
Der er nedsat en styregr. Bestående af rep. Fra menighedsrådet, områdets 3 
borgerforeninger:  Ravnshøj, Kvissel, Skærum samt Åsted, samt KRIF til at varetage 
koordinering af hjælpeindsats. 
Lone Pedersen deltager fra Skærum. 
-vedr. Energi situationen i huset blev den igen endevendt. Arbejdsgruppen arbejder 
med henblik på at indhente tilbud, der kan bruges til fondsansøgninger. 
-vedr. husleje: flere synes grundet stigende energipriser at huslejen kan stige. 
Bestyrelsen tager dette med på næste møde 

Ad. 4.  
Forslag til behandling skal være formanden i hænde skriftligt tre dage før 
generalforsamlingen. 

Ad. 5. 
Kontingent for 2023 foreslås til kr. 250 pr. husstand og kr. 125 for enlige. 
Indstilling fra generalforsamlingen 2021 

Ad. 6. 
Nuværende bestyrelse: 
• Jesper Larsen,           valgt 2020 – på valg – modtager genvalg 
• Anne Engmann,           valgt 2020 – på valg – modtager ikke genvalg 
• Betina Nymann Larsen,           valgt 2021 
• Lone Pedersen,           valgt 2020 – på valg – modtager genvalg 
• Emma Olesen,          valgt 2021 



• Rasmus Korgaard McNally      valgt 2021 
• Nicole Rink                               valgt 2021 

Ad. 7. 
Suppleanter: 
• Asger Christensen på valg  
• Svend Jensen på valg 

Bilagskontrollant: 
• Kjeld Hansen valgt 2021 

Ad. 8. 
• Danny Langthjem valgt 2021 
• Patricia K. McNally valgt 2020 - på valg – modtager genvalg 

Bilagskontrollant: 
• Kjeld Hansen  valgt 2020 – på valg 
• Christina Mygind (KFUM-rep.) på valg  

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. 

Ad. 9. 
Distriktsudvalget har skiftet navn til Distriktsrådet. 
Der foretages fra 2021 direkte valg til Distriktsrådet og valget følger byrådsperioden. 
Skærum-Trøderup har valgt 1 repræsentant og 1 suppleant. 

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

Betaling : Der kan betales 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 generalforsamling d.31.3 2022 

6. maj 2022 
Kjeld B. Hansen 
____________________________ 
Dirigent Kjeld B. Hansen 


