
Referat af generalforsamling den 23.10.2021 i Spillaget HHH af 
Slettestrand. 

 

1. Valg af dirigent 
Susanne Knudsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede med henvisning til vedtægternes §6, 
stk. 4, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og gav efterfølgende ordet til Jan Lilholt. 
 

2. Formandens beretning 
Jan Lilholt aflagde på vegne af formanden beretning og nævnte i den forbindelse, at det er næsten 
præcis er et år siden, at Spillaget blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 10.10.2020. 
Der har efterfølgende været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor man bl.a. har drøftet mulighederne 
for anskaffelse af ny (brugt) traktor. Medio marts blev det nødvendigt at udskifte blok og wirer, da 
de blev beskadiget i forbindelse med søsætningen af nybygningen ”Goliat”. I forbindelse med 
arbejdsdag i foråret, blev spilhuset rengjort og malet med god opbakning fra medlemmerne. Der er 
i løbet af året brugt en del kræfter på at skaffe indtægter gennem fondsansøgninger. De fleste 
ansøgninger dog med afslag, men A. P Møller har dog givet 50.000 kr. til anskaffelse af wirer. 
Beretningen godkendtes efterfølgende. 
 

3. Regnskabsaflæggelse 
Kassereren (Kim Hartmann) gennemgik regnskabet for kalenderåret 2020. Resultatet viser et 
overskud på ca. 139.000 kr. som overføres til 2021. Der har dog været en del reparationsudgifter, 
som først er betalt efter regnskabsårets afslutning. Den aktuelle kassebeholdning er som følger 
heraf reduceret til ca. 38.000 kr. Det skal dog bemærkes, at mangler endelig afregning med Værftet 
(skal betale 20% af de samlede udgifter), ligesom der er et større momstilgodehavende 
(momsregistreringen ventes at falde på plads i nærmeste fremtid). Der mangler således bogføring 
af indtægter i størrelsesordenen ca. 40.000-50.000 kr. 
Hans Peter Brandi nævnte, at der har været god opbakning til Spillagets aktiviteter/arbejdsdage og 
at der naturligvis fremover vil blive sørget for forplejning til deltagerne 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Leif Andersen foreslog på vegne af Bent Kjeldgaard, at Spillaget fremadrettet indkalder til 
arbejdsdage, hvilket der var enighed om. Jan Lilholt indkalder fremover via mail/SMS til 
bådelagenes formænd eller alternativt til en kontaktperson. Bådelagene formidler efterfølgende 
indkaldelsen videre til medlemmerne. 
 

5. Godkendelse af budget for 2021 
Kassereren gennemgik budgettet for 2021. Der budgetteres med indtægter fra bådelagene på 
20.000 kr., mens de samlede udgifter til vedligeholdelse af spil og traktor forventes at udgøre ca. 
58.000 kr. For at opnå balance er det således nødvendigt, at der tilføres midler udefra fx. via 
fondsansøgninger. Man skal dog være opmærksom på, at det er vanskeligt at komme igennem med 
ansøgninger til driftsmidler. Fondene er mere tilbøjelige til at yde tilskud til projekter og 
engangsanskaffelser. Her er det vigtigt, at Spillaget kan dokumentere en sund økonomi og kan 
bidrage med en egenbetaling. 



Leif Andersen mente, at Spillet udgør en turistmæssig attraktion, og at der bør tages kontakt til 
Jammerbugt kommune med henblik på at nå et tilskud. Leif Andersen nævnte endvidere, at der 
evt. kan indgås sponsorater med private virksomheder.  
Jan Lilholt nævnte, at flere både på stranden kan give flere indtægter til Spillaget. 
Der var i øvrigt enighed om, at de hensatte vedligeholdelsesmidler i bådelagene kan bringes i 
anvendelse, hvis der bliver behov for større reparationer af spillet. 
Budgettet godkendtes herefter. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
Per Christensen og Søren Juhl Olesen valgtes til bestyrelsen og Leif Andersen valgtes til suppleant. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bent Kjeldgaard og Kurt Røge genvalgtes som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 
 

8. Eventuelt 
Kristian Kragh oplyste, at Spillaget ligger inde med nye wirer, og at der ikke nærmeste fremtid 
forventes større udgifter til nyanskaffelser. Levetiden for wirer er typisk 2-3 år. 


