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Beslutningsreferat Stiftende Generalforsamling i Støtteforeningen Fjordhusene Ringkøbing 
 

 

Afholdt: onsdag d. 5. oktober 2022 på Fjordhusene Vellingvej 34, 6950 Ringkøbing 

 

 

Morten Mortensen medlem af Fjordhusene Ringkøbings bestyrelsen byder velkommen og takker for 

fremmødet. 

 

 

Anders Fløjborg koncerndirektør i Fjordhusene orienterede kort om forløbet og opstarten af Fjordhusene. 

Anders takkede for den åbenhed Fjordhusene allerede har mødt hos de lokale erhvervsvirksomheder og 

den flotte opbakning vi har modtaget. Anders sluttede med at takke de fremmødte og overgav 

generalforsamlingen til dirigenten.  

 

 

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent 

Anders Fløjborg påtog sig dirigentrollen, da Annie Røn desværre var blevet syg.  

 

Pkt. 2 - Valg af referent  

Anders pegede på Kent Hairing Frivilligkoordinator i støtteforeningen uden indsigelser fra 

generalforsamlingen  

 

Pkt. 3 – Redegørelse for stiftelse af foreningen 

Anders redegjorde for beslutningen om at starte Støtteforeningen Fjordhusene Ringkøbing. Han fortalte 

om vigtigheden i samspillet med civilsamfundet og målet om at blive et fyrtårn i behandlingen af sårbare 

børn og unge. Anders forklarer at foreningen bliver en selvstændig forening med egen bestyrelse og at det 

er den selvstændige bestyrelse der 100% beslutter hvad midlerne i støtteforeningen bruges til. 

På et spørgsmål til § 2 stk. 4 fra Esther, om det kun er Fjordhusene der kan støttes af foreningen, er svaret 

klart ja og at pengene ubeskåret går til de unge på Fjordhusene.  

 

Pkt. 4 – Godkendelse af vedtægter  

John spurgte ind til § 8 Bestyrelsen omkring antal medlemmer og forståelsen af valgperioden? Anders 

nærlæser igen og laver rettelser, så der ikke kan opstå misforståelser. 

Søren spurgte ind til § 8 stk. 6 omkring aflønning af Frivilligkoordinatoren, om det er støtteforeningen eller 

Fjordhusene, der aflønner den funktion? Svaret var at det er Fjordhusene der aflønner denne funktion og at 

hvis det skulle blive anderledes, så er det kun generalforsamlingen, der kan ændre på dette.  

Vedtægterne blev herefter godkendt.  
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Pkt. 5 – Foreningens økonomi, medlemskaber og kontingenter 

Kent bekræftede Anders glæde ved den lokale opbakning og kunne fortælle, at foreningen allerede har fået 

10 virksomheder, som har valgt at støtte foreningen. Samlet formue i foreningen er pt. kr. 82.500, - 

Foreningen tilbyder følgende medlemskaber: 

Personligt medlemskab kr. 250,- pr. år 

Husstandsmedlemskab kr. 500,- pr. år 

Premium medlemskab kr. 1.000, - pr. år  

Erhvervsmedlemskab kr. 10.000, - pr. år  

 

Pkt. 6 - Foreningens fremtidige aktiviteter 

Det bliver 100% bestyrelsen der opbygger en idébank på forskellige aktiviteter. Fjordhusene kan ansøge 

foreningen om midler til aktiviteter og indkøb.  

 

Pkt. 7 – Valg af bestyrelse 

De opstillede var og alle blev efterfølgende valgt: 

 

Helle Lasthein 

Helle er tidligere afdelingsleder for overbygningen på Ringkøbing skole 

Helle har været leder for specialafdelingen på Rindum skole 

Helle har arbejdet som special lærer på Skjernåskolen 

Helle har stor erfaring i special pædagogik, pædagogisk ledelse, udvikling og uddannelse 

Helle er gift med Flemming og de har hver 2 børn med sig og siden maj 2022 været de derudover været 

plejefamilie for to skønne børn. 

 

Jan Stilling  

Jan er medindehaver og direktør i Bech-Hansen Peugeot og Citroen Ringkøbing  

Jan repræsenterer erhvervslivet og har arbejdet selvstændigt siden 2007  

Jan er meget aktiv som bestyrelsesmedlem i RIF 

Jan er kæreste med Gitte og har fire børn + 2 bonus fra tidligere ægteskab.  

 

Anne Mette Sommer – (Medarbejderrepræsentant) 

Anne Mette er ansat som pædagog i Fjordbrisen  

Anne Mette har været uddannet pædagog siden 2005 

Anne Mette er en dame med gå-på-mod og én der tør sige sin mening  

Anne Mette er gift med Morten og har to børn Nicklas på 9 og Sille på 7 år. 

 

Pia Vestergaard  

Pia har siden 2009 siddet i kommunalbestyrelsen for RKSK-kommune hvor hun er næstformand i Kultur og 

fritidsudvalget. I denne valgperiode sidder hun ligeledes med i Social og Sundhedsudvalget  

Pia er uddannet Socialrådgiver og har arbejdet i SFO Krummeluren på Rindum Skole 

Pia har bestyrelseserfaring ungdomsskolen Teatret OM og Fiskeriets Hus 

Pia er gift med Johnny og har 2 drenge Asbjørn og Frej.  
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Der vælges i næste uge en repræsentant fra bestyrelsen i Fjordhusene.   

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.  

 

Pkt. 8 – Valg af revisor 

Partner Revision blev valgt.  

 

Da der ikke var flere spørgsmål, nedlagde Dirigenten sit hverv og Anders takkede alle for god ro og orden.  

 

// Referent Kent Hairing  
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