
Referat fra generalforsamling 2020 for Sjællands Odde Fællesråd.  

 Afholdt den 24. februar 2020 i Odden Forsamlingshus. 

Dagsorden i henhold til indkaldelse 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning 
3. Regnskab forelægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg i henhold til vedtægternes § 6. På valg er Jørgen Revsbech og Knud Erik Meinertz, begge modtager 

genvalg 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Eventuelt 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Referat 

Jørgen Revsbech bød velkommen til de fremmødte. Følgende foreninger/interessenter var repræsenteret: OGIF, 

Menighedsrådet, Oddenportalen, Odden Forsamlingshus, Odden Sætter Sejl,  Byforskønnelsen, Odden sogns 

Beboerforening, Skytteforeningen, Sjællands Odde Aktivitetshus. 

I alt 9 fremmødte. Knud Erik Meinertz, Jørgen Revsbech, Susan Elisiussen, Peter Nielsen, Leo Lerke, Inga 

Overgaard, Per Jakobsen, Mette Riis Schmidt, Petter Brandberg 

1) Valg af dirigent: Leo Lerke blev foreslået og valgt som dirigent. 

2) Beretning blev fremlagt af formanden. se nedenfor.  

3) Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt af forsamlingen. 

4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår fortsat kontingent frihed, hvilket blev vedtaget af forsamlingen.  

5) Valg i henhold til vedtægternes § 6: På valg var Jørgen Revsbech og Knud Erik Meinertz, begge modtog genvalg. 

Posten som suppleant er p.t. vakant og som revisor genvalgtes Kristian Massey-Møller.  

6) Ingen indkomne forslag modtaget 

7) Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beretningen: 
SFO`s formål er at skabe samarbejde og koordinere mellem foreningerne i 4583. 
Vi er ikke en beboerforening, men kan i kraft af medlemsskaren godt sige vi repræsenterer det meste af Oddens 
befolkning og kan tage sager op, hvis det ønskes. 
På det sidste er vi også blevet en slags ”reserveforening” for både gamle og nye tiltag såsom velkomstgruppe og 
undervandssti. 
Vi forsøger at være med når kommunen indbyder lokalsamfundene til dialog, Jette og Jørgen sidder i Borgerpane-
let. 
Jørgen har fornylig deltaget i et borgermøde, hvor vi skulle komme med de gode ting kommunen gjorde og hvad vi 
selv kunne byde ind med.  Jørgen bød ind med et borgermøde med kommunalpolitikere og forsamlingshuset kunne 
være sponsor, så vi ikke har udgifter til lejen. 
Vores velkomst gruppe fungerer fint, og andre steder i kommunen er man inspireret af den, 
Vi har holdt Temamøde om øget bosætning og en velbesøgt nytårskur. 
Kommentarer til beretning: 
Der blev  spurgt til om alle de registrerede foreninger var aktive, men vi konkluderede, at det var foreningernes 
eget ansvar, at meddele ,hvis de ophører, 
Der blev rejst kritik af, at vi til temamøde og nytårskur ikke havde sendt det ud til foreningerne, og en enkelt mail-
adresse ikke var ajourført i oversigten. Ingen nævnt ingen glemt. 
Vi tog det til efterretning. 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medlemsmøde: 

Peter fortalte om Ogif`s fastelavnsfest. 
 
Ingen nye ideer til SFO´s fremtidige virke 
 
Bagefter fortalte Mette Riis Schmidt og Petter Brandberg om deres projekt. En undervands natursti, og Sjællands 
Rev er den 4. bue i Geoparken   
En anden konklusion, at vi skal bruge sommerhus mere og betragte dem som ”indbyggere”. 
Konklusionen på deres gruppearbejde var bl.a. at hvis er glade for at bo her, så vil det i sig selv tiltrække nye beboe-
re.   
Der blev også nævnt bedre muligheder for at læse i Århus og bo her, at Nordskolen kan bruge Odden skole som 
”lilleskole”, om dispensationsmulighed, så man kan bruge sommerhuset som prøvebolig. 
 
Et sidste punkt var Sophia Lune, Event- og aktivitetskoordinator som kom og fortalte om Geoparkfestivalen – se 

separat bilag. 


