
Referat af generalforsamling i Stae
Borgerforening afholdt d. 14. februar

2017.

Der var 41 tilmeldt til spisning af gule ærter og lidt ekstra dukkede op til generalforsamlingen.

Efter de gule ærter bød formanden velkommen og præsenterede dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af bestyrelsen
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Henrik Eske Jensen blev stillede op som dirigent og blev valgt ved akklamation. Henrik havde 
udklip af Hals avis til bevis for at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
● Borgerhus: Der er er indkøbt ny borde som benyttes for første gang i dag. Pengene til 

borde er delvist fra pulje. Der er også indkøbt nyt tagtøj til køkkenet. Nye bøjler til 
garderoben.

● Udendørsarealer: Sten er blevet flyttet for at undgå parkeringer på græsplænen foran 
borgerhuset.

Arrangementer

● Fastelavn: Blev afholdt for første gang indenfor. Dette gjorde at det blev en god dag.

● Forårsfest: Fest med mexicansk tema og den lokale Mike spillede musikken.



● Sankt Hans: Pattegris blev stegt som vi plejer. Optændingen af bålet var svær da der 
regnede meget. Men Simon hentede halmballer der satte skub i bålet.

● Grillaften: En hyggelig aften igen med grill og mulighed for at købe øl og vin.

● Arbejdsdage: Vi har haft 3 arbejdsdage i løbet af året 2016.

● Halloween fest: En nyt initiativ. Det tog lang tid at pynte op og forberede. Arrangementet 
var godt besøgt og folk havde gode udklædninger. Der var konkurrence i bedste 
udklædning og bedste skåret græskar.

● Grønlangkålsfest: Endnu en gang et godt arrangement, der er godt besøgt. Folk var 
flinke til at hjælpe med at rydde op. 

● Informationsmøde om udstykninger: Simon og Mette fortalte om planen for udstykninger.
Der var gode diskussioner.

● Tysklandstur: En god tur men den sædvanlige buschauffør var ikke med og en anden 
chauffør, end denne turs, ønskes.

● Julestue: Arrangementet der er 3-4 år gammelt er velbesøgt og hyggeligt. Der sluttes 
sædvanligvis med fakkel optog til juletræet, hvor julemanden dukker op.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Jacob Kildedal gennemgik regnskabet.
Punkter fra gennemgangen:

• Der er mindre i kontingent da kasseren ikke har fået rykket nok for manglende 
betalinger. 

• Grønlangkålsfest gav ikke det sædvanlige da der ikke blev drukket det samme mængde 
snaps som der plejer. 

• Der er brugt penge på nye julelys.
• Bestyrelsesfesten kostede lidt ekstra for mad så den tidligere kok kunne holde fri,
• For 2016 har der ikke været nogle dyre ting.
• Indtægter fra udleje af borgerhuset er ok
• Nye borde er støttet fra AKA puljen.
• Fremtidig post er vandskurede vægge der måske kan udføres i 2017.

Der blev stillet spørgsmål om overskuddet ikke skulle gå til udbetaling af lån. Bestyrelsen 
informerede om at banken er spurgt til råds.

Regnskabet blev godkendt ved akklamation.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag



5. Fastsættelse af næste års kontingent
Foreningen foreslår ingen ændringer i kontingent. Dette blev godkendt med akklamation.

6. Valg af bestyrelsen

a. På valg er:

   Søren Møller – ønsker genvalg

   Jacob Kildedal – ønsker genvalg

   Mads Sørensen – ønsker genvalg

   Dorthe Andersen - ønsker genvalg

  Martin Jacobsen – ønsker genvalg

  Hanne Borg Simonsen – udgår udenfor tur

Da der ikke var fundet et bestyrelsesmedlem til at overtage for Hanne, ville Peter Jensen gerne 
tage posten og blev valgt ved akklamation.

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

   Jeppe Laursen – ønsker genvalg

   Peter Jensen – ønsker genvalg

Da Peter Jensen blev valgt som medlem af bestyrelsen skulle der findes en 
bestyrelsessuppleant blandt de fremmødte. Her meldte Gitte Pedersen sig og blev valgt ved 
akklamation. 

c. Valg af revisor:

Hanne Lykke Hansen blev valg ved akklamation.

d. Valg af revisorsuppleant

Henrik Eske Jensen valgte at stille op og blev valgt ved akklamation.

7. Eventuelt

Der blev pointeret at bestyrelsen gør et godt stykke arbejde.

Der blev spurgt til status på udstykningen på Mandelvej. Der kunne meldes at kommunen 
arbejder på den. Det skal bl.a. laves en ny lokalplan.

Da der skal opstilles nye vindmøller ved Langholt/Lyngdrup, bliver der lagt penge til ”Den 
Grønne Ordning”. Bestyrelsen har snakket om at søge penge til evt. mere lys på cykelstien på 
Halsvej mellem Stae og Vester Hassing. Da borgmesteren skal godkende forslag til projekter 
kan det blive svært at få en godkendelse uden der går politik i forslag.



Der blev spurgt til lys på parkeringspladsen ved borgerhuset. Bestyrelsen kunne fortælle at 
ansøgning om støtte til mere lys er sendt.

Et forslag om loppemarked ved borgerhuset blev mødt som en god ide. Men bestyrelsen har 
ikke mulighed for at tage flere arrangementer ind, og ser gerne at sådan et arrangement bliver 
startet og støttet at borgere.

Der blev forslået at lave en samlet markedsføring af Stae - Vester Hassing for at promovere 
området. Her kunne der nævnes at der sammen med Stae - Vester Hassing samråd er fokus på
markedsføring og at der laves folder til nye tilflyttere.

Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til Hanne for de år hun har været med i 
bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev hævet.

Referent: Jakob Iversen Dirigent: Henrik Eske Jensen


