Referat fra generalforsamling den 31 januar 2006 i Stae Borgerhus
Stae Borgerforenings generalforsamling den 31 januar 2006 i Borgerhuset forløb således:
Generalforsamlingen blev indledt med, at Jan Andersen serverede gule ærter med flæsk og pølse,
samt øl vand og snaps. Der var mødt 38 medlemmer op til spisningen.
Selve generalforsamlingen blev indledt med at formand Klaus Wehner bød velkommen, der deltog
39 medlemmer heraf var der 27 stemme berettigede.
Valg af dirigent:
Henrik Eske blev valgt til dirigent – der som sin første opgave kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet, det var varslet i Hals Avis den 01.01.06, derefter kunne
generalforsamlingen påbegyndes ifølge dagsordenen.
Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Klaus Wehner, og kan læses andetsteds i Sta’visen. Denne
beretning var i øvrigt Klaus Wehners syvende og sidste beretning, idet han trådte ud af bestyrelsen
efter generalforsamlingen.
Klaus Wehner knyttede selv nogle kommentarer til beretningen, i 2005 var 137 medlemmer af Stae
Borgerforening. Formanden benyttede samtidig lejligheden til at fortælle om fremtiden, om hvilke
praktiske der skulle tages fat på, her kunne blandt andet nævnes skuret, taget på Borgerhuset er
utæt, der mangler fugle gitter, udhænget på bagsiden af borgerhuset mangler maling, vi skal have
tømt containeren ved siden af skuret, således at den kan blive flyttet. Der skal lægges lidt fliser, der
skal gøres noget ved akkustikken i salen, julebelysningen skal renoveres. I øvrigt manglede man
nogle til at hjælpe til fastelavn i Vester Hassing Hallen så var der nogle frivillige der ville melde sig
men det ville han komme ind på senere. Hvad angik de andre planer, ja så skulle man bare
henvende sig, der er nok at tage fat på.
En anden sag kommune sammenlægningen i 2007 her skal Borgerforeningen påvirke politikerne via
LAK(Landsby samarbejde i det nye Aalborg Kommune). således at vi kan sætte vores præg på
kommunen. Vi har jo blandt andet brug for en cykelsti.
Formanden afsluttede sin beretning med at takke for de 7 år de var gået, der var blevet nået mangt
og meget. Takkede alle der havde givet en hånd med og takkede bestyrelsen for samarbejdet og
årene der var gået.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Fremlæggelse af regnskab
Bjarne Pedersen gennemgik regnskabet som kan læses andetsteds i Sta’visen i selve regnskabet
havde man vist året før ombygningen, ombygnings året og nu et år efter for at have et
sammenlignings grundlag. Kontingentet for 2005 kr. 17.000,00 en voldsom stigning i forhold til
2004, dette skyldes at generalforsamlingen sidste år vedtog at sætte kontingentet med 50 %.
Flaskecontaineren, her fortalte Bjarne Pedersen at han havde brugt meget tid på at sortere flaskerne,
og trods sorteringen havde man fået en regning, derfor var flaskecontaineren blevet fjernet. Bjarne
Pedersen havde haft fat i Hals Kommune som havde lovet, at vi skulle få en boble container, men
de var p.t. i restordre – så snart de igen er til at få fat i, kommer der igen en container ved
Borgerhuset.

Grønkålsfesten havde givet lidt mindre, dette skyldes blandt andet nye duge, bedre gevinster, så det
bliver nok lidt større i 2006. Hoppepuden her havde der været en udgift på kr. 3.143,60 dette var
blandt andet til opsætning af hegnet rundt om hoppepuden.
Et andet spørgsmål fra generalforsamlingen, udlejningsudgifter hvad er det? - hertil blev der svaret,
at bestyrelsen tidligere havde bestemt at udlejeren af Borgerhuset skulle have 8 % af lejeindtægten
til dækning af diverse udgifter.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Ingen.
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent grundet stigningen på 50 % i 2005. Kontingentet blev
uændret kr. 150,00 pr. husstand og kr. 50,00 for pensionister.
Valg til bestyrelsen:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg; Bjarne Pedersen, Pernille Leth, Birgit Thomsen,
Susanne K. Thøgersen, Klaus Wehner ønskede at træde ud af bestyrelsen. De tre først nævnte var
villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog Pernille Andersen som nyt bestyrelsesmedlem. Bjarne
Pedersen, Pernille Leth, Birgit Thomsen og Susanne Thøgersen blev genvalgt og Pernille Andersen
kom ind som nyvalgt.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:
Formand:
Pernille Leth
Næstformand:
Jane Rather
Kasserer:
Bjarne Pedersen
Sekretær:
Susanne Købsted Thøgersen
Øvrige:
Birgit Thomsen
Pernille Andersen
Jørn Gram
Lars Sørensen
Marius Lorentsen
Valg af suppleanter
Suppleanter:
1. Eli Ledet
2. Vagn Müller.
Valg af revisorer:
Karsten Vestergaard var på valg og villig til genvalg. Kristian Simonsen fortsætter. Hanne Lykke
blev valgt til revisor suppleant.
Eventuelt:
Bjarne Pedersen orienterede omkring leje situationen af Borgerhuset, som det ser ud p.t. har vi nu
over kr. 75.000,00 i lejeindtægter. Men der er da også døde perioder, vi kan godt udnytte dagene
midt i ugen bedre. Hertil kommenterede Bjarne Pedersen at han var kommet i kontakt med Fest
Eliten og at Stae Borgerforening nu havde indledt et samarbejde med dem – blandt andet om
muligvis også at kunne udnytte de ”døde” dage midt på ugen. Fest Eliten havde været på
bryllupsmesse i Aalborg Hallen i weekenden inden generalforsamlingen. På denne messe havde
Fest Eliten medbragt en folder som Stae Borgerforening havde lavet for at promovere foreningen på

en anden måde. Dette havde resulteret i at der på messen var blevet delt 70 foldere ud, og dette
havde næsten givet en udlejning fra Næstved.
Et spørgsmål fra salen – Bliver der Fiat træf i år, til dette svarede Bjarne Pedersen, at vi ikke havde
hørt noget fra Steen Brevadt, så det bliver ikke til noget i år.
En anden deltager kommenterede, at det var et problem med hunde efterladenskaber i det kvarter
hvor han boede, og han kunne da ikke være den eneste, der syntes det var et problem. Var det noget
Borgerforeningen kunne tage op. Til dette svarede Bjarne Pedersen, at Borgerforeningen havde en
holder, hvori man kunne indsætte poser, således at folk selv kunne rydde op efter deres hunde, den
ville blive opsat på pladsen ved Borgerhuset så snart det blev ordentligt vejr. Men Borgerforeningen
kunne i øvrigt tilslutte sig, at borgerne ryddede op efter deres hunde.
En anden kommentar, Borgerforeningen har mange tiltag men hvad med P-pladsen, den manglende
plads giver gener på Rønnevej, når bilerne skal holde der – er det ikke muligt at lave en større Pplads ved Borgerhuset. Hertil svarede Bjarne Pedersen jorden syd for Borgerhuset var i licitation og
borgerforeningen lagde billet ind på det, og fik det faktisk. Men det stykke jord som
borgerforeningen var interesseret i, det var faktisk ikke med. Derfor fik man lavet en aftale med
Kjeld Laursen og man har nu lånt noget jord til ekstra P-pladser, der er også blevet opsat et skilt,
der henviser til det nye P-areal, græsset er blevet slået og der er til at komme derned. Bestyrelsen er
helt enig med spørgeren om at der har været problemer med parkerede biler på Rønnevej/Ellevej,
men at man nu håber at den nye P-plads kan afhjælpe dette.
Bjarne Pedersen rundede dette punkt af med en personlig tale til den afgåede formand Klaus
Wehner. I sin tale sagde Bjarne Pedersen blandt andet, det er jo en lidt speciel aften nu Klaus
stopper, det bliver ikke som vi plejer – men vi skal nok komme videre, vi vil dog gerne stadig
kunne trække på Klaus – som har gjort en kanon indsats for Stae og Stae Borgerforening, en af de
store ting, der kan nævnes er ombygningen af Borgerhuset. Bjarne Pedersen takkede Klaus Wehner
for det gode samarbejde, både på egne og bestyrelsens vegne og sluttede med at sige ”Klaus da du
nu har brudt traditionen, ja så gør vi det også – det er jo ikke kun det enkelte bestyrelsesmedlem der
er aktiv, det kræver også at man har baglandet i orden”. Derfor blev Klaus Wehners hustru Joan
kaldt op og modtog en buket fra bestyrelsen som tak for lån - Klaus Wehner blev endnu en gang
takket for sin store indsats og modtog et par flasker som afskedsgave.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Klaus Wehner afsluttede generalforsamlingen 2006 med at takke dirigenten for det gode arbejde,
generalforsamlingen for god ro og orden, samt takkede Bjarne Pedersen og den øvrige bestyrelse
for samarbejdet for årene der er gået.
Så mød op næste år og giv din mening til kende.
Susanne Købsted Thøgersen
Sekretær

