Referat af ekstraordinær generalforsamling
den 26.02.2008

Den ekstraordinære generalforsamling blev indledt med at formand Jane Rather bød velkommen.
Der var mødt 50 medlemmer op, heraf var der 37 stemmeberettigede.
Valg af dirigent:
Kristian Simonsen blev valg til dirigent. Kristians første opgave var, at konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Kristian Simonsen orienterede salen om årsagen til den ekstraordinære generalforsamling, den
egentlige årsag var at bestyrelsens forslag om vedtægtsændring hvor formand, kasserer,
næstformand og sekretær skulle vælges direkte på generalforsamlingen. Dette var bestyrelsen ikke
forberedt på, hvorfor der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen igen
fremsatte forslag om vedtægtsændring dog med en lidt anden formulering, formand og kasserer
vælges direkte på generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og
sekretær efter generalforsamlingen, der vælges 5 medlemmer et og 4 året efter.
Jane Rather fremlagde bestyrelsens begrundelse for at generalforsamlingen skulle stemme for den
nye vedtægtsændring, hvor Jane Rather blandt andet fremlagde følgende:
Forslaget vil gøre det synligt for generalforsamlingen, hvem der i det kommende år varetager de to
mest vigtige poster i bestyrelsen. Ligeledes for at undgå opstående kontroverser i bestyrelsen ved
konstituering af poster.
Derved vil formanden og kassereren stå med et solidere mandat i deres arbejde, da de er valgt her
på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil altid stille med kandidater til hver af de to poster.
Fra salen kom der blandt andet følgende kommentar, er det ikke afgørende at formand og kasserer
ved, hvem der kommer til at sidde i bestyrelsen inden de stiller op og er det ikke lidt mærkeligt at
bestyrelsen stiller sådan et forslag og så trækker sig? – hertil blev der svaret, at da bestyrelsens
forslag faldt ved den ordinære generalforsamling, blev det taget som et mistillids votum, bestyrelsen
havde ikke trukket sig, men stillet deres mandater til rådighed. Kristian Simonsen kommenterede vi
kan ikke have en sådan situation en gang til, alt efter om bestyrelsens forslag om vedtægts ændring
bliver stemt ind eller ikke, skal der vælges en ny bestyrelse.
Et spørgsmål var salen var det ikke muligt at Jane Rather og Bjarne Pedersen kunne orientere om
hvad det egentlig var der var sket. Jane Rather orienterede igen om den situation som bestyrelsen
stod i efter generalforsamlingen i 2007, nemlig at man stod med 2 formands kandidater og den
skriftlige afstemning endte 5-4, dette gav lidt uro i bestyrelsen og som påvirkede bestyrelsens
arbejde i 2007 – desuden havde Jane Rather fået et ultimatum, der havde fået hende til at trække sig.
Bjarne Pedersen kommenterede, at han var enig i størsteparten af Janes redegørelse – Bjarne
Pedersen fortalte endvidere, at han havde stillet forslaget om at formand og kasserer skulle vælges
direkte på generalforsamlingen allerede i 2007, men trak det tilbage, da den øvrige bestyrelse ikke
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var enig i dette og dette havde givet lidt turbulens i bestyrelsen. Der skete noget på den ordinære
generalforsamling, hvilket flertallet af bestyrelsen også var enige i, ikke var godt nok – man var
nemlig ikke forberedt på, at forslaget kunne blive nedstemt.
Kristian Simonsen kommenterede, vi har en ikke uløselig opgave, men vi har en opgave.
Bjarne Pedersen ville gerne fortsætte med Borgerhuset og kasserer funktionen, men han ville have
generalforsamlingens opbakning – kunne man ikke stemme for ham, ville han ikke føle at han stod i
vejen. Dette gav en lille debat om, hvorfor nogle af den siddende bestyrelse havde besluttet sig til at
stille op, og hvorfor de andre ville gå.
Fra salen – Efter sidste generalforsamling er det vigtigt, at vi nu ser fremad, det er op til de
mennesker der sidder i bestyrelsen, at træffe beslutningen om de ønsker at stille op, man skal ikke
presse folk til at sige noget de måske ikke har lyst til at sige. Der er ikke noget epoke gørende i
bestyrelsens forslag, det hjælper ikke at man hele tiden ser bagud – bestyrelsen kæmper for at lave
et godt sammenhold for Stae borgerne og byen.
Et andet spørgsmål, har man overstået formandsvalget, inden der opstilles kandidater til bestyrelsen.
Til dette svarede Bjarne Pedersen, at det jo var en speciel situation fordi bestyrelsen havde stillet
sine mandater til rådighed. Herefter blev forslaget sat til skriftlig afstemning – afstemningen fik
følgende udfald 26 ja stemmer og 11 nej stemmer, og da ¾ dele af generalforsamlingen skulle
stemme for faldt bestyrelsens forslag endnu en gang. Derfor skulle der vælges efter de gamle
vedtægter. Kristian Simonsen opfordrede til at man holdt en lille pause på 10 minutter for ligesom
at tænke tingene lidt igennem.
Efter pausen stillede følgende op til bestyrelsen Pernille Andersen, Gitte Pedersen fra den tidligere
bestyrelse stillede op med det samme, Bjarne Pedersen, Marius Lorentzen, Susanne Thøgersen blev
også opfordret til at genopstille, men de to sidstnævnte ønskede ikke at fortsætte. Følgende blev
herefter valgt til bestyrelsen
Bestyrelses medlemmer:
Gitte Pedersen
Pernille Andersen
Bjarne Pedersen
Helle Hansen (nyvalgt)
Dorthe W. Andersen (nyvalgt)
Niels Jørgensen (nyvalgt)
Lars Bærentsen (nyvalgt)
Naja Czaja (nyvalgt)
Da der ikke kunne findes 9 bestyrelses medlemmer, fik bestyrelsen af generalforsamlingen lov til at
køre nogle måneder og se hvordan det fungerer med 8 medlemmer. Fra salen kom der følgende
kommentar, hvis nu der skal vælges et 9 bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen så selv finde denne og
blot sætte vedkommende ind. Svaret var nej, hvis der skulle et bestyrelses medlem ind, måtte det
ske på en ekstraordinær generalforsamling.
Grundet den specielle situation er den nye bestyrelse kun valgt for 1 år, bestyrelsen konstituerer sig
umiddelbart efter generalforsamlingen.
Suppleanter:
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1. Suppleant Pernille Leth
2. Suppleant Torsten Nørgaard
Eventuelt:
Gitte Pedersen orienterede om den arbejdsdag der skulle være den 09. marts 2008 – vedrørende
opsætning af lydisolering på loftet i salen, var der nogle frivillige i salen der ville give en hånd med
der. Bjarne Pedersen supplerede omkring denne opgave, de gamle lydbafler skulle ned, lamperne
skulle sænkes, og der skulle sættes Rockfon plader på loftet, havde man de rigtige hænder, kunne
det måske gøres på en dag. Fra salen kom der følgende kommentar, ved man om de plader der
bliver sat op kan tage lyden, hertil blev der svaret ja det var man sikker på.
Bjarne Pedersen orienterede om forholdet med de nye regler – kommunen havde været her og set på
legepladsen og arealet omkring Borgerhuset, grenpladsen. Bjarne Pedersen var blevet kontaktet af
kommunen der havde fået en rundvisning. Kommunen uarbejder en vedligeholdelses plan for de
grønne områder. Grenpladsen – den er ulovlig – Bjarne Pedersen tror at den muligvis bliver lukket
og måske således kun må være åben 3-4 uger op til Sankt hans.
Vedrørende legepladsen, fortalte Bjarne Pedersen, vi har stadigvæk en attraktiv legeplads,
bestyrelsen har projekteret en helt ny legeplads, men da vi har lejet jorden af kommunen, er den
kommunens ansvar og derfor er der nogle helt specielle regulativer – hvilket vi nok ikke kan gøre
ret meget ved.
En kommentar fra salen, hvorfor er alle træerne på Halsvej blevet skiftet ud? – Jane Rather svarede,
at det var fordi de ikke var så pæne mere og kommunen havde besluttet at sætte nye træer op i
stedet for.
Kristian Simonsen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Susanne Købsted Thøgersen
02. Marts 2008
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