
Referat fra Generalforsamling i Foreningen Glarborgen den 16. juni 2021 

Der var 15 deltagere. 

Punkt 7 – Godkendelse af budget, blev godkendt flyttet til behandling under punkt 4. Det hænger naturligt 

sammen og skaber grundlag for drøftelser under punkt 6 – fastsættelse  

1. Valg af stemmetæller 

Finn Kruse og John Christensen blev valgt 

2. Valg af dirigent 

Karen-Margrethe Lauridsen blev valgt 

3. Beretning over foreningens virke 
Peter Kvist aflagde beretning - uddrag herfra 
Af beretningen fremgik det, at 2020 havde været et specielt år. For i modsætning til meget andet 

havde det ikke ligget stille under corona. I stedet blev der lavet rigtig meget. Mange fonde har 

støttet projektet og der var stadig byggeprojekter, der skulle laves. Så i perioden er det lykkedes at 

få opført Gimle (trætophus med tilhørende udsigtsplatforme) og få projekteret Valhal 

(madpakkehus) og Bifrost (bro og indgang til Glarborgen) hvor begge dele er opført i foråret 2021 

og står nu færdige. Vikingeskib med balanceaktiviteter inden bords blev opført, gynger, kryds og 

bollespil og yderligere fitnesskonstruktioner er kommet. Der har været god støtte fra flere fonde og 

Jammerbugt Kommune, således at det er lykkedes at komme i mål med projekterne. 

Året startede med Nytårstrail i Øland Skov og Glarborgen med ca. 400 deltagere, der har været 

rejsegilde for Gimle og Haloween arrangement, som en gruppe yngre mennesker fra Øland stod for 

med ca. 500 gæster (og alle nødvendige restriktioner blev overholdt). 

Der er rigtig mange frivillige, der hjælper med forskellige opgaver, og der udføres ugentligt 

sikkerhedstilsyn med de forskellige aktiviteter. 

Formand Peter Kvist sluttede af med at fortælle, at der nu vil blive opført en toiletbygning ved 

Glarborgen og den 15. august bliver der afholdt indvielsesfest for Glarborgen. 

Beretningen blev godkendt 

4. Regnskabsaflæggelse 2020, status 1. juni 2021 

Peter Kvist gennemgik regnskabet. Balance pr. 31.12.2020 kr. 226.350,01 

Der blev spurgt om der ikke var aktiver at opføre i regnskabet, til hvilket der blev svaret, at alt var 

betalt af fondsmidler og kunne derfor ikke afskrives. 

Regnskabet blev godkendt 

 

5. Godkendelse af budget 

Budgettet har en del faste udgifter, såsom forsikringer, legepladstilsyn, forbrugsafgifter, rengøring 

af toilet, når det står færdigt, mfl. Kontingentet blev drøftet. Nogle har givet udtryk for, at de godt 

vil betale mere end kr. 100. 

 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag 

 



7. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fastsat til minimum kr. 100 og kr. 150 pr. husstand. 

Der kan evt. tjenes penge ad anden vej f.eks. ved salg af forskellige produkter, der relaterer sig til 

stedet – malede sten, postkort, illustrationer, t-shirt med tryk m.m. 

 

 

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Kristina Vils Larsen og Finn Kruse valgte at stoppe i stedet blev valgt 

Jesper Tejls, Øland 

Jørgen Lindgaard Christensen, Brovst 

 

Valg af 2 suppleanter 

Kristina Vils Larsen 

Jørn Sørensen 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Der var genvalg til Anne-Dorthe Mortensen som revisor og Bjarne Frost som revisorsuppleant 

 

10. Eventuelt 

Forslag om at anskaffe en gæstebog til Glarborgen 


