Referat fra generalforsamling 2021 for Sjællands Odde Fællesråd.
Afholdt den 21. juni 2021 i Sjællands Odde Aktivitetshus
Dagsorden i henhold til indkaldelse

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Beretning
Regnskab forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg i henhold til vedtægternes § 6. På valg er Michael Pedersen, Susan Elisiussen og Jette Rude, alle 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, Sjællands Odde Aktivitetshus,
Gråsælerne, Pensionistforeningen.
I alt 8 fremmødte. Knud Erik Meinertz, Jørgen Revsbech, Michael Pedersen, Susan Elisiussen,
Jette Rude, Jon Sanders, Petter Brandberg, Peter Nielsen.
1) Jørgen Revsbech valgt som dirigent
2) Formanden fremlagde beretningen – affaldsindsamling gennemført i september 2020 og
igen i foråret 2021.
Grundet Corona blev efterårets Borgermøde, og Nytårskur ikke og velkomstbesøgene har
også ligget stille.
3) Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår fortsat kontingentfrihed, hvilket blev
vedtaget af forsamlingen.
5) Valg i henhold til vedtægternes § 6:På valg var Jette Rude, Susan Elisiussen og Michael
Pedersen, alle modtager genvalg. Posten som suppleant er p.t. vakant og som revisor
genvalgtes Kristian Massey-Møller.
6) Ingen indkomne forslag modtaget
7) Nyt fra foreningerne: OGIF -Peter Nielsen – arbejder for nyt gulv i Willemoeshallen, hallen
er overdraget til Skolen fra Kultur og Fritid. Gulvet er 37 år gammelt – det bør skiftes efter
12-15 år.
Toiletforholdene på havnen blev diskuteret. Kommunen er blevet presset af forskellige fra sider.
Nu bliver der en indviet en undervandsbane, Tunmuseet renoveres, har Vandexperimentariet,
Auktionshallen er renoveret, Havnen er et aktiv for området.
Vinterbaderne har stiftet en forening- Gråsælerne – som har overtaget Saunaen. El-forbruget
dækkes fint af de løbende indbetalinger ved brug. Der er stiftende generalforsamling den 3/7.
Der er modtaget foreløbig kr. 250.000 fra fonde (LAG midler, Nykredit, Feriepartner) til

istandsættelse og der afventes svar fra flere fonde Der vil blive fastsat et kontingent til løbende
vedligehold. Der bliver 2 omklædningsrum, udendørsbrus og dobbelt så stor sauna.
OGIF – planer om etablering af Padeltennis ved siden af Hallen – der er søgt midler hos
DIF/DGI. Det kan generere indtægt ved udlejning.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
…………………………………………………………………………………………………………………
Medlemsmøde:
Nyt fra Undervandssti projektet:
Tirsdag den 28/7 indvies undervandsstien.Kom tættere på vandet og lær om vand. Der bliver
våddragter til børn, så skolen kan anvende dem.
I samarbejde med Odden Sætter Sejl er det tanken, at der skal etableres en Grejbank.
Odsherred Geopark er indover i forhold til istandsættelse af Tunmuseet og lokal etablering af en
grejbank.
Sjællands Odde 4,0: Jon, Mette og Petter taler jævnligt sammen om udvikling af Odden,
bosætning mm. i forhold til at sikre at skolen kan bevares.
De kigger på boligmassen – hvad er der af boliger til tilflyttere? Hvorledes med flexboliger?
Er det et problem? Der er meget landbrug, der er meget udlagt til sommerhuse. Der er kontakt til
politikkerne. P.t. kun 7 huse til salg i 4583, heraf 3 i Havnebyen. Bofællesskaber kan være en
vej frem. Hvorledes med arbejdspladser?
Mange unge iværksættere er flyttet til i løbet af 2020 – der er søgt og bevilget penge i Kultur- og
Brandingpuljen til et møde, hvor alle disse iværksættere kunne mødes og hilse på hinanden.

