Referat fra generalforsamling 2022 for Sjællands Odde Fællesråd.
Afholdt den 10. februar 2022 i Forsamlingshuset
Dagsorden jf. indkaldelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning
Regnskab forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg i henhold til vedtægternes § 6. På valg er Jørgen Revsbech og Knud Erik Meinertz.
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

………………………
Formand Jørgen Revsbech bød velkommen og gik til punkt 1 og Kristian Massey-Møller blev valgt
til dirigent.
Herefter aflagde Jørgen Revsbech beretning for året 2021, hvor der bl.a. grundet Corona
situationen ikke har været megen aktivitet, det er dog lykkedes at gennemføre den årlige
affaldsindsamling, deltagelse i velkomstmøde i for nye borgere i Nykøbing samt et Velkomst Åbent
hus lokalt i Aktivitetshuset og et Vælgermøde i samarbejde med Odden Pensionistforening.
Regnskabet blev herefter gennemgået af kasserer Susan Elisiussen og godkendtes.
Kontingentet foreslås stadig til kr. 0,-og blev vedtaget.
Jørgen Revsbech og Knud Erik Meinertz blev genvalgt til bestyrelsen.
Ingen indkomne forslag
…………………………….
Medlemsmøde
Repræsenterede foreninger/interessenter: Odden Menighedsråd, Odden Skole, Odden
Jagtforening, Sjællands Odde Aktivitetshus, Gråsælerne og Oddenportalen.
Anne Hylstofte gav en lille status fra Skolen: De er nu en del af fællesskabet – Odden-EgebjergNykøbing skoler. Med fælles ledelse, fælles vejledere, og sparring med personalet og børnene
besøger hinanden for at få en oplevelse af at være en del af en større børneflok. Skolen er en
Geoparkskole – de skal vide noget om det område de er en del af og kommer af. Landskabet,
Kulturhistorien, lokale kunstnere, Råvarerne og det lokale erhverv. Skolen er Grøn Skole med
vægt på bæredygtighed, miljø, natur og friluftsliv. De er Verdensmålsskole, med vægt på at være
en del af et globalt fællesskab.
Lokal forankring - Globalt Udsyn.
Der er børn fra 1 til 12 år i dagtilbud/skole. Det giver tryghed i overgange og de store er
rollemodeller for de mindre. MEN vi skal have gang i bosætningen af børnefamilier, så der ikke
bliver færre børn.
Skolen er i gang med et stiprojekt – der skal være 6-8 poster på Odden, som børnene er i gang
med at fremstille – så man kommer rundt på hele Odden. Bl.a. start ved foden af Lumsås bakke,
en post på skolen, en på Havnen, en ved Aktivitetshuset m.fl. Stien kan findes på Skolesti.dk når
den er færdig.
Der bliver arrangeret Affaldsindsamling i samarbejde med Naturplejerkorpset under temaet – Tour
de Skrald – det sker 26/3, med udgangspunkt ved Aktivitetshuset, start kl. 10.
Gråsælerne er nu så langt at de har skaffet alle midler til ombygning/udbygning af Saunaen på
Havnen ved Biggas Bro og Byg og Bo går i gang i nærmeste fremtid. Der er pt. 146 medlemmer, et
medlemskab koster kr. 200 pr. år og der skal lægges et beløb/depositum for en nøgle.
Jagtforeningen har pt 55 medlemmer men eftersøger et 3. jagtområde – til jagt 1-2 timer 5 gange
om året for 8 personer. Så giv besked hvis nogen kender nogen der kan tilbyde dette.
Aktivitetshuset har fået repareret taget på Bålhytten i haven, er i gang med sidste etape af
istandsættelse af den første del af kælderen og senere på året vil der blive opført shelters i haven.
Der blev talt om shelterne på havnen – er det muligt at få dem renoveret? Er det muligt at lave en
foreningsmesse? Hvad kan der gøres for at fremme bosætningen?

