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Referat fra generalforsamling den 22.01.2008 i Stae Borgerhus 
 
 
Stae Borgerforenings generalforsamling den 22.01.2008 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 36 medlemmer og 2 børn op til spisningen. 
 
Selve generalforsamlingen blev indledt med at Jane Rather bød velkommen. Der deltog 44 
medlemmer, heraf var der 33 stemmeberettigede. 
 
Valg af dirigent:  
Kristian Simonsen blev valgt som dirigent – der som sin første opgave kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Bestyrelsens beretning: 
Jane Rather fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses andetssteds i Sta’visen, i sin 
beretning kom Jane Rather ind på de ting, som borgerforeningens bestyrelse havde arbejdet med 
i året der var gået. Jane fortalte blandt andet omkring de beløb vi havde fået til udbedring af 
loftet kr. 37.500,00, kr. 25.000,00 til legepladsen.  I sin beretning takkede Jane Rather alle de 
frivillige der havde givet et nap med til de forskellige arrangementer, samt for den store 
opbakning, der altid var når Borgerforeningen afholdt arrangementer o. lign. Jane Rather 
afsluttede sin beretning med at takke Jan Andersen og Susanne Andreasen for de gule ærter, 
Sanne havde leveret suppen og Jan havde lavet de gule ærter. 
 
Fremlæggelse af regnskab: 
Bjarne Pedersen gennemgik regnskabet, der ligeledes kan læses andetsteds i Sta’visen. Bjarne 
Pedersen knyttede selv nogle kommentarer til regnskabet under fremlæggelsen blandt andet 
hvad de forskellige noter, der stod ud for f. eks diverse, hvad der var indeholdt i dette beløb, det 
samme var gældende med de øvrige noter der stod ud for inventar og øvrig vedligehold. 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.  
 
Indkomne forslag: 
Bjarne Pedersen redegjorde for det indkomne forslag, som bestyrelsen havde indsendt 
vedrørende vedtægtsændringen, og som også var sendt med indkaldelsen til 
generalforsamlingen, og begrundede hvorfor forslaget blev stillet. Bjarne Pedersen havde selv 
stillet forslaget inden generalforsamlingen i 2007, men efter en drøftelse i bestyrelsen blev 
forslaget droppet igen. Men da bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2007 stod i den situation, 
at der var to kandidater til formandsposten, og en afstemning, der efterfølgende endte 5-4, det 
var ikke sundt og dette gav efterfølgende lidt uro i bestyrelsen, foreslog Bjarne Pedersen, at 
forlaget blev stillet igen og denne gang var det en enig bestyrelse der stod bag. Blev forslaget 
vedtaget ville det give bestyrelsen den fornødne arbejdsro, der skulle til for at komme videre.  
 
Kristian Simonsen forklarede bestyrelsens forslag, hvoraf det kun ændringerne der er nævnt i 
referatet.  
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Det nye i vedtægts ændringen var valg jf. § 6 og 7 

 
a. valg af formand (ulige år) 
b. valg af næstformand (lige år) 
c. valg af økonomisk ansvarlig (lige år) 
d. valg af sekretær (ulige år) 
e. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
f. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)  
g. valg af 2bestyrelsessuppleanter 
h. valg af 1 revisor 
i. valg af 1 revisorsuppleant 

 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden, sekretæren 
og 3 medlemmer vælges i ulige år. Næstformanden, økonomisk ansvarlig og 2 medlemmer 
vælges i lige år. 

 
Ny 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er berettiget til at antage hjælp 
ude fra til løsning af opgaver såsom kassererfunktion, viceværtopgaver og lignende. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt 
formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes 
fravær, næstformandens stemme udslagsgivende  
 
Kristian Simonsen forklarede generalforsamlingen, at såfremt bestyrelsens forslag blev 
vedtaget, ville men stemme efter de nye ændringer, blev det forkastet ville man stemme efter 
de tidligere.  
 
Dette gav anledning til en livlig debat, hvoraf kun er uddrag af noget af debatten samt nogle 
af de spørgsmål, der fremkom til forslaget inden afstemningen.  
 
”Hvad gør vi så i år?” – Hertil svarede dirigenten, at i år jo var en lidt speciel situation, hvor 
det ville være de nye valghandlinger, man skulle vælge efter. ” 
 
En anden kommentar ”Hvorfor står der i vedtægtsændringen, at bestyrelsen er berettiget til at 
antage hjælp udefra til løsning af opgaver, såsom kasserer eller lignende? – svar, hvis man 
ikke internt efter i aften kan løse opgaven med kasserer funktionen, kan denne funktion 
udliciteres til et ikke medlem.  
Hvad hvis et bestyrelsesmedlem, der er valgt direkte på generalforsamlingen ønsker at træde 
tilbage midt i en valgperiode, så kan man ikke som tidligere bare indsætte suppleanten? – 
svar, da det ikke er beskrevet direkte i vedtægterne, så finder den siddende bestyrelse ud af 
dette internt.  
 
Under dette punkt fremkom der også et spørgsmål om hvorvidt de nye vedtægtsændringer 
var juridisk korrekte, var det ikke en ide, at henvende sig til en advokat og så få tingene lavet 
rigtigt? – hvad er der galt i bestyrelsen siden denne ændring skal til, var det ikke en ide, at se 
at få bragt tingene i orden – Der kom følgende svar Kristian Simonsen kommenterede 
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hvorvidt de nye vedtægtsændringer var juridisk korrekte – der er ikke nogen som helst 
problemer i dette, men den siddende bestyrelse har oplevet det som et problem at 
konstituering skal ske efterfølgende.  
Skal der vælges formand og kasserer på generalforsamlingen, så vil det jo være på 
anbefaling af bestyrelsen, hvordan sikrer man sig så, at man får et kompetent 
bestyrelsesmedlem til at sidde på posten.  
Hertil svarede Bjarne Pedersen endnu en gang, at grunden til vedtægtsændringerne, var at vi 
jo havde 2 kandidater til formandsposten i 2007 og det var uheldigt, men man jo havde talt 
om det indbyrdes i bestyrelsen og at bestyrelsen jo ville lave anbefalinger til de medlemmer 
der skulle vælges direkte på generalforsamlingen.  
Gitte Pedersen, suppleanten,  der kom ind i bestyrelsen efter Flemming Rasmussens afgang 
rejste sig og opfordrede generalforsamlingen til at stemme for vedtægtsændringerne, således 
at bestyrelsen kunne få den fornødne ro til at arbejde. En kommentar fra salen, det kan være 
fint nok at man vælger formand og kasserer direkte på generalforsamlingen, men 
næstformand og sekretær nej. 
Nok en kommentar – i stedet for at vælge medlemmerne til nøgleposterne direkte på 
generalforsamlingen, hvorfor gik man så ikke direkte til pressen – så var man da fri for alt 
det der.  
Der kom følgende kommentar fra bestyrelsen – den situation man stod i sidste år hvor man 
pludselig skiftede formand, og der ikke var nogen i byen der vidste noget, den ønskede man 
ikke at stå i igen, hvis man havde stemt om de foreslåede vedtægtsændringer sidste år, ville 
man ikke have stået i den situation man stod i nu. 
 
Birgit Thomsen rejste sig – hun var enig med resten af bestyrelsen – vi bakker hinanden op, 
vi er forskellige, vi har haft vores kampe, det har været spændende, det har været hårdt men 
vi er en flok mennesker der vil noget.  
 

   Inden forslaget blev bragt til afstemning kom der lige et sidste spørgsmål fra salen  - 
   Kontingent året – hvornår går det fra og til: Svar kontingentet bliver fastsat på generalfor- 

      samlingen og de medlemmer der har betalt op til dato inden  generalforsamlingen, er  
      stemmeberettigede . 

    
 

Inden afstemningen startede forklarede Kristian Simonsen, at såfremt forslaget skulle 
vedtages skulle man have et flertal på ¾  af generalforsamlingen dvs. at der skulle være 25 ja 
stemmer. 
 
Afstemningen der var 33 stemmeberettigede og resultatet blev som følger: 
JA:  18 
NEJ:  12 
Ugyldige:   3 
Forslaget blev forkastet og valghandlingerne fortsatte efter de gamle vedtægter. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet fra  kr. 150,00 pr. husstand til kr. 200,00 – 
og kr. 75,00 for pensionister til kr. 100,00. Bjarne Pedersen begrundede hvorfor bestyrelsen 
foreslog denne stigning. 
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Vi har et stort overskud, men når vi ser på vores likviditet så er sagen en helt anden. Hvis vi får 
en dårlig start på året med udlejning, kan vi komme i en situation hvor vi ikke har penge nok på 
kontoen, til at betale de faste udgifter med. 
 
Så kan man jo sige at vi må spare andre steder i løbet af året, men er det vi vil, vil vi ikke gerne 
stadig fremstå som en seriøs borgerforening med populære aktiviteter og et borgerhus der kun 
får ros. 
 
Hvis I er enige i dette så stem for en kontingentforhøjelse, det vil alt andet lige give ca. 6000,- 
mere i indtægt, men et lille beløb for den enkelte husstand.  
 
Kommentarer fra salen, kr. 200,00 det er da i underkanten, hvis vi skal have en Borgerforening 
der kan noget? – Det er bedre at have en god Borgerforening end ingen. Forslaget om kontingent 
stigning blev vedtaget kr. 200,00 for en husstand – kr. 100,00 for pensionister.  
 
Valg til bestyrelsen: 
Da vedtægtsændringerne jo blev forkastet og bestyrelsen ikke lige var forberedt på den situation 
der opstod, opfordrede formand Jane Rather – efter at bestyrelsen havde haft en ”time out” til at 
der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor valg af bestyrelsesmedlemmer 
punkt 6A og 6B blev genoptaget. 
 
Valg af revisor: 
Karsten Vestergaard var på valg men villig til genvalg – Karsten Vestergaard blev genvalgt. 
 
Valg af revisor suppleant: 
Hanne Lykke blev genvalgt som revisor suppleant    
 
Eventuelt: 
Bjarne Pedersen kommenterede, at efter forslaget om vedtægtsændringerne blev nedstemt, havde 
man lige kort drøftet situationen i bestyrelsen og ville det være en ide, at man så måske nøjes 
med vedtægts ændringer hvor man valgte formand og kasserer direkte på generalforsamlingen.  
– når man vælger disse personer direkte på generalforsamlingen, er det jo personer der virkelig 
brænder for sit arbejde, således at man sikrer sig at der altid sidder kompetente personer på 
posterne.  
Kommentarer fra salen – Er der nogle der har behov for at bestemme hvem der skal sidde på 
formandsposten – det må da være op til bestyrelsen at bestemme, det klarer de jo udmærket i 
forvejen.  
Der kom dog en appel til bestyrelsen – kunne I ikke lave et oplæg og husstands omdele sammen 
med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling og måske fortælle lidt om den uro der 
havde været i bestyrelsen og lidt omkring hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer i den siddende 
bestyrelse stod for.  
 
En anden kommentar – Vi ser fremad – hvad er bedst for Stae Borgerforening, der sidder nogle 
mennesker der går et stort stykke arbejde, få ryddet op i det interne og kom videre.  
 
Endnu en kommentar, det er ikke bestyrelsen der er noget i vejen med, det er 
generalforsamlingen, bestyrelsen skal kunne arbejde i ro og mag og det mindste vi kan gøre for 
dem, det er da at bakke dem op. 
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Kan man forestille sig, at bestyrelsen på indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, 
skrev at man havde kandidater, det kunne måske få nogle flere til at møde op, der kunne måske 
være nogle der var blevet væk fordi de var bange for måske at komme i bestyrelsen.  
 
Bjarne Pedersen kommenterede, at vi nok kom lidt i klemme i forhold til vedtægterne med den 
ekstraordinære generalforsamling, da denne jo skulle afholdes senest 4 uger efter den ordinære 
og skulle de regler følges ville den skulle afholdes i uge 8 – enden på dette blev at den 
ekstraordinære generalforsamling bliver afholde den 25. februar 2008.  
 
Bjarne Pedersen fortalte, at man havde fået sat toiletpapir med holdere, samt håndklæder og 
holdere samt kurve til bortkastning af brugte håndklæder, da dette jo var en investering, var 
bestyrelsen blevet enige om, at sætte lejen af borgerhuset op med kr. 100,00 pr.udlejning.  
 
En anden kommentar fra Bjarne Pedersen, han havde set en avis artikel ”Året indledes med en 
gang oprydning” – det var i oppe ved Brønderslev egnen, at man mødtes til en gang fælles 
oprydning efter nytåret og så afsluttede dagen med en gang fælles spisning Var det ikke værd at 
tænke over? 
 
Multihuset:  
Klaus Wehner orienterede omkring Multihuset, da han jo var Stae Borgerforenings repræsentant 
i Fondsbestyrelsen. Det tidligere Hals kommune havde afsat kr. 3.millioner til dette formål. 
Fondsbestyrelsen består foruden Klaus Wehner af Lisbeth Fischer, Peter Hamburg, Carl Hansen, 
Hans Jørgen Hæk , repræsentanter fra Vesterhassing Borgerforening og skoleleder Helle Bo 
Pedersen, der dog ikke havde stemmeret. 
Fondsbestyrelsen lavede et oplæg til opførelse af et Multihus i forbindelse med hallen. VHG 
satte deres klubhus til salg og pengene fra salget ville de så skyde i projektet. Man havde nu 8.1 
millioner at bygge for – men der havde været en debat internt i VHG – der havde været lidt 
uenighed med VHG fodbold omkring hvordan huset skulle være. Fondsbestyrelsen havde 
indstillet et projekt – VHG fodbold havde sendt en ny indstilling. Klaus Wehner fremviste 
tegninger af Multihuset og forklarede de fremmødte på generalforsamlingen hvordan det hele 
var sat sammen. 
Der havde været møde i fondsbestyrelsen den 21.01.2008 hvor kommunen, havde meddelt VHG 
fodbold, at såfremt de kunne skaffe 1.6 millioner kroner ville de se på projektet igen. Vi afventer 
yderligere nyt.  
 
Opsætning af lydisolering på loftet i salen i borgerhuset: 
Birgit Thomsen orienterede generalforsamling om det forestående projekt med opsætning af lyd 
isolering på loftet i salen. Vi har fået bevilliget kr. 37.500,00 til dette formål – bestyrelsen ville 
afholde et informationsmøde om hvordan de kunne tænke sige projektet forløb og opfordrede de 
fremmødte til at være med til at hjælpe med dette, enten med opsætning eller rengøring. Dette 
ville finde sted i perioden 09 – 19 marts. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med at Birgit Thomsen gav formand Jane Rather ”Årets 
buket” 

 
Susanne Købsted Thøgersen 
  

 


