
 
 

Referat at generalforsamling i Stae 

Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i 

Borgerhuset. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse -   

    kasserer Jacob Kildedal.  

4. Indkomne forslag - forslag til vedtægtsændring: 

    "Hvis der bor en person i husstanden betales der 50 kr.    

    mindre i kontingent, end hvis der bor flere medlemmer i 

    husstanden."  

5. Fastsættelse af næste års kontingent 

6. Valg af bestyrelse 

 a. På valg er: 

     Lars Bærentsen – villig til genvalg 

     Hanne Borg Simonsen – villig til genvalg 

     Marina Andersen – modtager ikke genvalg 

     Jane Rather – villig til genvalg    

 b. Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er: 

         Eva Krogsgaard 

         Linda Pretzmann 

 c. Valg af revisor, på valg er: 

         Klaus Wehner 

 d. Valg af revisorsuppleant: 

         Henrik Eske Jensen 

7. Eventuelt 

 



Vi startede kl. 18:30 med spisning af gule ærter. 

Fra bestyrelsen var mødt: Hanne Simonsen, Mads Sørensen, 

Lars Bærentsen, Søren Møller, Jacob Kildedal, Marina 

Andersen, Bo Kristensen , Jane Rather, Linda Pretzmann og 

Dorthe Andersen. 

Derudover var mødt mellem 55 og 60 medlemmer.  

 

Formanden Mads Sørensen indledte generalforsamlingen med 

at byde alle velkommen og startede på dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Kristian Simonsen, der blev valgt til   

dirigent ved akklamation. Dirigenten sikrede sig at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at der var valgt 

en referent. 

 

 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Mads Sørensen: 

Mads startede med at takke for et godt og lærerigt år.  

Der er i Borgerforeningen afholdt diverse arrangementer, 

hvor vi lagde ud med at vise håndbold på storskærm. Der er 

afholdt øl smagning, fastelavn med over 100 deltagende - til 

sådan et arrangement er der sådan en dejlig Stae-summen 

(snakken). Der blev afholdt arbejdsdag i april, hvor mange 

mødte frem og gav en hånd med. 23. april havde vi besøg af 

tidligere PET betjent Hugo Mortensen et sjovt og 

underholdende foredrag. Sankt Hans aften startede vi med 

at indvi den nye skoleskov med sheltersplads, derefter var 

der fællesspisning i Borgerhuset, med meget stor 

opbakning. 17. august deltog vi i afholdelse af 

Limfjordsfest, der i år desværre gav en underskud til de 

deltagende foreninger på kr. 2.000 hver - efterfølgende har 

der været større debat om Stae Borgerforening fortsat 

skulle deltage i arrangement, da vi ikke følte, der var den 

store opbakning fra byens borgere, så i første omgang 

meldte vi ud, at vi ikke deltager i 2014, men vi har 

efterfølgende indgået et samarbejde med Rideklubben,  



således, at vi ikke skal stille med så mange hjælpere, men 

stadig deltager. I november måned ryddede nogle friske 

fyre den gamle kælkebakke, som nu igen er fri for træer og 

buske.  Igen i år blev der afholdt Grønkålsfest med den 

sædvanlige menu, men som nyt tiltag var bingo vært Bjarne 

blevet udskriftet med bingo-Brian, en helt igennem god 

tradition. Først i december drog 35 borgere af sted til 

Tyskland på indkøbstur (og der er ikke plads til flere i den 

store bus, for bagagerum og alle ledige sæder var FYLDT).  

Året blev afsluttet med Julestue, hvor vi regner med at ca. 

300 besøgende var igennem huset og det opstillede telt 

med boder. Eftermiddagen blev afsluttet med FDF 

tamburkorps, der i spidsen for fakkeloptog gik til byens 

juletræ, for at tænde lysene og synge julen ind - og igen i år 

kikkede Julemanden forbi. 

Vedrørende borgerhus, er der i år sket det, at vi har fået en 

ny terrassedør og en nyt vindue i gavlen mod p-pladsen. Så 

er bygning af nyt skur igangsat og næsten færdigt (der 

mangler en port og en dør). Det nye skur er blevet flyttet 

noget længere væk fra p-pladsen end det gamle, da det 

viste sig, at det gamle skur lå hen over to matrikelnumre og 

det syntes kommunen ikke om. Da vi fik væltet det gamle 

skur fremkom der et dæksel, der ved nærmere eftersyn af 

kommunens folk viste sig at være til hoved vandafledning, 

det måtte vi ikke dække igen, så skuret blev flyttet et godt 

stykke baglæns. Vores havetraktor har fået jyde-krog, så nu 

kan flagvognen trækkes rundt af denne. Vi har i et af 

kommunens nye tiltag fået del i en landsbypedel. Da de 

andre byer ikke har fundet mange opgaver til ham, arbejder 

han meget her i byen og holder pladsen ved Borgerhuset 

flot - bl.a. har han også malet vore borde/ bænke. Af Hanne 

Mortensen arv er der også indkøbt ny julebelysning, de har 

nu været i brug og hænger rigtig flot også efter en storm. Vi 

har efter nogle forviklinger med kommunen fået installeret 

nye el-stik i alle master, så vi hurtigt kan montere og 

afmontere julebelysningen  blot ved at benytte en stige. 

Endvidere har vi fået nye flag, der har prydet byen i år. Der 

er også indkøbt nye legeredskaber for de sidste penge fra 



Hanne Mortensens arv. Ikke mindst er vi de stolte vindere 

af Landdistrikts prisen for bedste projekt, med vores nyt 

skoleskov og sheltersplads. 

 

3. Regnskab: 

Jacob Kildedal fremlagde det reviderede regnskab. Der står 

en del penge i Sparekassen, da der stadig er midler fra 

skoven, der ikke er sendt til kommunen. Der er lidt faldende 

udlejninger af huset og en del sponsorer til Sta'visen er 

sprunget fra. Der var et underskud fra Limfjordsfesten på kr. 

2.000, men stadig i alt et pænt overskud. Vi modtager også 

snart kr. 10.000 for prisen for bedste landdistriksprojekt. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen ved 

håndsoprækning. 

 

4. Der er fra en af byens borgere modtaget forslag om, at 

    enlige skal betale 50 kr. mindre i kontingent end de hus- 

    stande, hvor der er flere medlemmer. 

    Formanden gjorde sig til talsmand for, at der ikke skulle  

    stemmes for forslaget, da det er ikke er muligt for bestyr- 

    elsen at kontrollere hvor mange medlemmer der er i de 

    enkelte husstande og at kr. 200 pr år heller ikke er meget,  

    de er hurtigt tjent ind, hvis man deltager i flere arrange- 

    menter, der altid er billigere for medlemmer. 

    Der blev stemt ved håndsoprækning - ingen stemte for  

    forslaget. 

 

5. Kontingent: 

Kontingentet blev fra bestyrelsen forslået til at være det 

samme – kr. 200 pr. husstand, dette blev vedtaget. 

 

6. Valg: 

a. til bestyrelsen: 

    på valg Lars Bærentsen – blev genvalgt 

    på valg Hanne Borg Simonsen – blev genvalgt 

    på valg Marina Andersen – Linda Pretzmann blev valgt 

    på valg Jane Rather – blev genvalgt 

 



b. til bestyrelsessuppleanter: 

    Eva Krogsgaard blev genvalgt 

    Katarzyna (kaldet Kasia) Warta-Jensen - blev nyvalgt 

c. til revisor: 

    Klaus Wehner er på valg – genvalgt  

d. til revisorsuppleant: 

    Henrik Eske Jensen – er på valg, men var ikke til stede, 

    som ny suppleant blev Bjarne Pedersen valgt 

7. Eventuelt.  

 Bjarne Pedersen synes vi skulle gøre en større indsats for 

at få flere medlemmer, der kan samles ca. 190 husstande. 

 Klaus Wehner og også Gitte ville gerne give ros til 

bestyrelsen for et godt arbejde. 

 Jacob fik ros for sin sjove fremlæggelse af regnskabet. 

 Klaus Wehner fortalte på opfordring lidt om ændringerne i 

konceptet for Limfjordsfesten 2014. Programmet er 

ændret, der er således ikke program for børnene om 

formiddagen og musikken er mere gamle kendinge fra CD 

spilleren, så det bliver mere en syng-med fest. 

Arbejdsopgaverne for de frivillige hjælpere er mere 

splittet op, så man kan byde ind på hvilke opgaver, man 

gerne vil hjælpe med. I år er festen flyttet til 30.08. 

Hjertelig velkommen til Limfjordsfest. 

 Gitte og Steen kom med et indlæg vedr. Limfjordsfest 

sidste år, at mange voksne opførte sig mindre pænt 

overfor personalet i barerne, hvis deres børn under 18 

blev nægtet at købe alkohol. De foreslog meget store 

skilte med forbuddet og evt. deltagelse af landbetjenten. 

 Hanne Lykke ville gerne sige, at hun synes der er blevet 

sådan en dejlig summen i Stae, af folk der traver tur, 

løber eller går tur med hund og barnevogn. 

 Mads orienterede om at Stae har en løbeklub, der hver 

onsdag kl. 19.30 løber fra Borgerhuset. Rutens længe 

bestemmer man selv, man vender, når man synes og alle 

er velkommen. 

 

 



 Afslutningsvis blev der givet en flaske vin og en blomst til 

Marina Andersen som tak for det gode arbejde i 

bestyrelsen (der kunne ikke gives to flasker vin til en 

ammende kvinde :o) 

 

 

Referent: Hanne Simonsen 

 

 

Dirigent: Kristian Simonsen 

 

 

 


