
  
 

Referat af generalforsamling i Stae 
Borgerforening afholdt d. 13. november 

2021. 
 
På grund af Covid-19 restriktioner, blev generalforsamling udskudt og derfor afholdt i november.  
 

Dagsorden: 

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 

 
Lars Bærentsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at dagsorden er udsendt via FB og 
desuden ved udlevering i postkasserne. Derefter kunne generalforsamlingen begynde.  
 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde beretningen. På grund af Corona restriktioner har der kun været afholdt 2 
arrangementer: 
 Fastelavn - blev afholdt i februar og som tidligere år, var det en succes, med glade og flotte 
udklædte børn og voksne som også hyggede sig. 
Grillarrangement - blev afholdt i august, hvor der var lukket op for forsamlingsantallet. Desværre 
var der på trods af et skønt vejr og mulighed for at sidde udenfor, ikke så mange deltagere. De, 
som deltog med medbragt mad, havde dog en dejlig aften. 
Stor tak til vores fantastisk Grønne Team, som på trods af Corona alligevel har formået at arbejde 
med at vedligeholde områderne ved borgerhuset. Der har været udlejninger i borgerhuset, men 
mange private fester er blev aflyst eller flyttet til senere. 
 
 



3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Vores kasserer, Anja Møller, fremlagde regnskabet. Til trods for manglende briller og en forkert 
slide (indsat af DWA) blev regnskabet godkendt. Endvidere blev det bemærket fra salen at 
gennemgang af regnskabet er ganske underholdende. 
 
 
 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag.  

 
 

5. Fastsættelse af næste års kontingent 

Bestyrelsen havde allerede i foråret fastsat kontingentet, som forblev det samme. 

 

6. Valg af bestyrelsen 

 

På valg er: 

 Søren Møller - ønsker ikke genvalg 

 Dorthe W. Andersen - ønsker genvalg 

 Mads Sørensen - ønsker genvalg 

 Martin Jacobsen - ønsker genvalg 

Da Søren ikke ønsker genvalg, er Anja Møller foreslået i stedet for Søren. Anja blev valgt ved 
akklamation. 
 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

 Kim Thomsen - ønsker ikke genvalg 

 Michael Frederiksen - ønsker ikke genvalg 

Der er fundet nye forslag til suppleantposterne og det er Kristina Schaltz Bragason og Heidi Skov. 
De nye kandidater blev valgt ved akklamation. 
 
Valg af revisor 
Karsten Vestergaard blev valgt ved akklamation. 
 
Valg af revisorsuppleant 
 
Til suppleant er foreslået Søren Møller, som blev godkendt. 
 
 
 
 



7. Evt. 

 
Tak til de afgåendes bestyrelsesmedlemmer. Der uddeles gave til de fratrådte medlemmer, som 
var tilstede. 
Fra salen blev der spurgt ind til udstykningen på Overbybakke. Mads Sørensen kunne berette at 
projektet har været gået lidt i stå, pga. ændringer i terræn og jord forholdene og Aalborg kommune, 
som trækker det i langdrag. Projektet er i gang igen. Der er pt. ved at blive lagt nye fjernvarmerør 
ned. Forventes færdigmeldt ca.1/2-2022. Ejeren til udstykningen er nu familien Fjordbak i Vodskov. 
Det tætte/lave byggeri er solgt.  
Der blev spurgt ind til Energiparken og Mads Sørensen, formand for Samrådet kunne berette at de 
forsøger at påvirke vedr. omfanget/beslutningen. På det nedlagte Nordjyllandsværk skal der være 
Power to X (print produktion og varmeproduktion). 
Opsætningen af legetårnet, som borgerforeningen har købt billigt for år tilbage, er nu blevet screen 
lagt. Dette pga. en lang og døj proces fra Aalborg Kommune og derfor vil borgerforeningen nu 
forsøge at sælge legetårnet igen. Lars Bærentsen kunne berette at mobilmasten, som var planlagt 
at skulle opsættes tæt på borgerhuset, nu er henlagt, da aktive borgere på Ellevej, har fået 
medhold i at opsætningen ikke var lovlig. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev derefter hævet.  
 
Referent: Dorthe W. Andersen. Dirigent: Lars Bærentsen. 


