
 

 
 
Referat af generalforsamling i Stae 
Borgerforening afholdt den 28. januar 2020. 
 
Igen i år var menuen pulled pork og børnene var velkomne til at spise med. Dette var 
sikkert medvirkende til at 65 personer nød den dejlige mad, inden selve 
generalforsamlingen startede. 
 
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 
 

 Klaus Wehner blev valgt og kunne berette at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
foregået ifl. Vedtægterne og blev godkendt. 
 
    2.  Bestyrelsens beretning 

•  Beretning fra bestyrelsen ved bestyrelsesformanden Søren Møller. 

•  Året i borgerhuset blev gennemgået. 

•  Startede året med vinsmagning. 

•  Fastelavn blev afholdt og det var en hyggelig eftermiddag, ca. 50 deltagere. 



•  Forårsfesten blev holdt i det Italienske tema, bandet blev desværre aflyst grundet                                   
manglende tilmeldinger. Men der blev booket en jukeboks, super fest. 

▪ Den første arbejdsdag, var det god tilmelding til. Det er vi rigtige glade for i 
bestyrelsen. Der blev traditionen tro sluttet af med pizza. 

▪ Det GrønneTeam arbejder super godt og det er en fornøjelse at få den hjælp. 
▪ Sankt Hans festen blev afholdt, men det havde ikke været muligt, at skaffe båltaler 

i år. Men der blev afholdt rundbold kamp mellem drenge og piger inden bålet. Der 
var mad fra den lille slagter.  

▪ Det årlige grill arrangement blev afholdt lige efter sommerferien, det var en rigtig 
hyggelig dag, hvor Sparnord kom forbi for at overrække en check på 20.000kr  til 
indkøb af ny havetraktor, som kan bruges til snerydning og flagdage. Der var igen 
rigtigt godt vejr. 

▪ Der blev afholdt loppemarked, der var 7 tilmeldte , selvom der ikke var så mange 
boder, var det et god arrangement og der blev solgt pølser, øl og sodavand. 

▪ Grønlangkålsfesten blev holdt og traditionen tro var der også banko. Der var lidt 
over 70 tilmeldte til arrangementet. 

▪ Julestue bliv igen afholdt med stor tilslutning. Det var fin tilslutning og julestuen 
blev afsluttet med at Tambourkorpset kom og spillede musik igennem Stae, der 
blev gået op til juletræet, som blev tændt. 

▪ Tysklandsturen var igen en helt fantastisk tur. Det var en stor fest hele vejen 
igennem landet. Der blev spillet banko, spist morgenmad og drukket snaps. Der 
var som det plejer kaos ved grænsehandlen og derefter gik turen videre til 
Flensborg, hvor den stod på Glühwein og der var fest. 

 
 
Spørgsmål fra salen: 
Bliver der stadig undersøgt omkring varmeforsyningen i huset? 

- Ja der er i gang med at blive indhentet tilbud og der vil blive kigget mere 
ind i det i det kommende år. 

Udenoms arealer : Vi er kommet et stort skridt nærmere etablering af vores legetårn, samt 
mulig beplantning omkring arealet. 
Tæppebelægning på P-pladsen. Kommunen skal kontaktes omkring dette, samt udbedring 
af hullet ved indkørslen. 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

 
Fremlæggelse af  revideret regnskab til godkendelse. 
Regnskabet er blevet gennemgået af kasserer Mette Grøn. 
Regnskabet er godkendt. 
 
4. Indkommende forslag 

 
Lone Nielsen fra Ellevej syntes det er træls at når man ringer ind for at booke borgerhuset 
og at det er igennem lodtrækning, når der er flere der booker samtidigt. 
Ville gerne have, at det er først til mølle.  Det er et forslag til bestyrelsen, som man kan 
tage med til først kommende bestyrelsesmøde.  Det kunne evt. være at hvis der er 
tvivlsspørgsmål evt. indenfor en lille magen så skulle der være lodtrækning.  Hvis der var 2 



der havde booket indenfor 1 time.  Bestyrelsen træffer en beslutning omkring dette på 
næstkommende møde. 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent 

Kontingentet ønskes bibeholdes på nuværende niveau, som er 200 DKK pr. husstand. 
 
6.  Valg af bestyrelsen 

a. På valg er: 
Mette Fuglsang Grøn – ønsker genvalg 

            Ulrik Nielsen – ønsker genvalg 
            Jane Rather – ønsker genvalg 
            Susanne Vase Jensen – ønsker genvalg 
            Kristina Schaltz Bragason – ønsker ikke genvalg 
                                 

b. Valg af bestyrelsessuppleanter  
             Mogens Frimann – ønsker genvalg 
             Pia Christensen – ønsker ikke genvalg 
       c.   Valg af revisor 
     d.   Valg af revisorsuppleant 
 
 
 

 
Suppleant Mogens Frimann indtræder i bestyrelsen på den ledige plads. 
Der er 2 ledige pladser som suppleanter , Kim Holst bliver valgt ind i bestyrelsen, som den 
ene og Michael Frederiksen. De nye suppleanter præsenterede sig. 
 
Bestyrelsen ser således ud: 
 
Søren Møller 
Mads Sørensen 
Dorthe Andersen 
Jane Rather 
Susanne Vase Jensen 
Ulrik Nielsen 
Mogens Frimann 
Mette Grøn 
Martin Jacobsen 
 
Suppleanter: 
Kim Holst 
Michael Frederiksen 
 
 
 
 
Valg af revisor: Klaus Wehner er på valg og bliver genvalgt. 



Revisorsuppleant  bliver Agnete Christensen.. 
 
7. Eventuelt 

 
Ordet er frit og der bliver snakket om følgende punkter. 
Gulvet bliver betalt af egen kasse. 
Når der bliver indhentet tilbud, gør vi opmærksom på, at der bliver indhentet tilbud fra flere 
sider, som der allerede bliver gjort. 
Kunne man kontakte kommunen, for at få tegnet markeringer op igennem byen. 
Forslag til kommende arrangementer: 
Ateans har forskellige fordragsholdere. 
Fællesspisning kunne det være noget, som kunne være interessant. 
Kunne nogle af de gamle billeder fra Stae evt. komme op og hænge i borgerhuset. 
PKU skilte og reklamer  til borgerhuset evt. rammer til de gamle billeder. 
 
 
 
Referant: Martin Jacobsen. 
  
 
 


