
Generalforsamling
Tirsdag d. 17/01-12 i borgerhuset 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:

Kristian Simonsen

2. Bestyrelsens beretning:
Formand Mads gennemgår årets arrangementer.
Herunder skal nævnes at borgerforeningen tjente 11.000 kr. i forbindelse med 
Limfjordsfesten.
Flere har sprugt hvorfor borgerforeningen ikke havde oplyst om vejarbejde i 
forbindelse med reparation af lille bro på Halsvej. Bestyrelsen fik ikke anden 
information fra kommunen end resten af borgerne i Stae. Men vi havde fat i 
kommunen for at få bedre skiltning mens vejarbejdet stod på.
Naturskoven: der sker endelig noget! Der bliver plantet træer her i foråret, så 
den skulle være klar til indvielse til Skt. Hans.
Julebelysning: Det var flot, det første 1½ døgn, indtil vi blev ramt af den 
første af mange storme denne vinter. Derfor skal der gøres noget ved 
julepynten og beslagene inden næste jul.
Der er bevilliget penge til lys på cykelstien mellem Stae og V. Hassing – langt 
om længe.
Spiritusbevillingen er kommet i hus, så vi ikke skal søge om det til hvert 
arrangement.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Bjarne Pedersen gennemgår regnskabsåret 2011.
Se bilag, der bl.a. blev omdelt denne aften.
Årets overskud blev på 42.001 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag:
a. Vedtægtsændring: § 3 stk. 2 Bestyrelsen foreslår at punktet slettes. 
(...pensionister betaler halvt kontingent...) Forslag om at fjerne ”pensionist 
rabat”, og lave ens kontingent for alle.
Der blev lavet skriftlig afstemning.
30 stemte for og 5 stemte imod forslaget.
Det er hermed vedtaget at ændre § 3 stk. 2, så alle skal betale samme 
kontingent. 



b. Vedtægtsændring: § 6 stk. 2 slettes ordret ” kasserer”.
Der blev lavet skriftlig afstemning.
31 stemte for og 4 stemte imod forslaget.
Forslaget blev vedtaget.
c. Ny § 6 pkt. 3 Bestyrelsen udpeger en kasserer for 1 år af gangen. 
Forslaget er vedtaget, og der kan vælges en kasserer udenfor bestyrelsen.

Forslag fra revisor Karsten Vestergaard: 
� I dag skal regnskabet underskrives af hele bestyrelsen, der foreslåes at der 

kun skal underskrives af ”kassereren” og formanden/ eller næstformanden. 
Mundtlig afstemning: forslaget blev ikke vedtaget.

5. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter med de 200 kr.
Kontingent fastsat til 200,- kr. pr husstand. 

6. Valg af bestyrelse:
På valg er:

� Lars Bærentsen – genvalgt
� Hanne Simonsen – genvalgt
� Karin Michelsen – genvalgt 
� Eva Krogsgaard – modtager ikke genvalg 

Jacob Kildedal (suppleant) overtager Evas plads.
� Bjarne Pedersen – afgår udenfor tur

Tomas  sidder det næste år i stedet for Bjarne
� Valg af bestyrelsessuppleant: Marina valgt
� Valg af revisor: Karsten Vestergaard stopper efter 25 år. Bestyrelsen siger 

tak. Klaus Wehner overtager posten.
� Valg af revisorsuppleant:

Henrik Eske valgt og afløser Klaus´ plads. 
 
Eventuelt:
Der nævnes at det kunne være rart med økonomi til at betale for f.eks. snerydning og 
lignende i stil med en grundejerforening. Evt. sætte kontingent op engang for at 
opfylde behovene.
Spørgsmål til budgetpost: møder 0 kr. brugt. Kan det passe at bestyrelsen ikke for 
noget for møderne. Ja det er gratis, vi bruger kaffen men medbringer selv brød.
Opfordring til borgerne om at møde op og hjælpe med diverse opgaver i byen bl.a at 
sætte flag og julebelysning op, så at det ikke kun er bestyrelsen + ægtefæller der 
står med det.

Bjarne sagde farvel efter at både han og konen har været en del af bestyrelsen de 
sidste 20 år. Borger og bestyrelsen takkede ham for alt det han har gjort for Stae 
borgerforening gennem årene.



Forslag om tlf. liste hvor folk kan skrive sig på, og som bestyrelsen kan ringe til når 
der skal arbejdes. Eller bestyrelsen ringer til 1 person, som så skal finde 4 der kan 
hjælpe med den givne opgave. Forslaget modtaget og bestyrelsen vil arbejde videre 
på det.
Forslag om at holde loppemarkede ved borgerhuset, hvor man betaler for en stand.
Bestyrelsen bakker op om forslaget, men vi vil gerne at det er andre der står for det 
med indbydelser osv. Forslaget har tidligere har været oppe at vende, men 
bestyrelsen var i gang med andre arrangementer og ønskede derfor at borgerne selv 
stod som tovholdere for arrangementet.

Bestyrelsen har overvejet at indkøbe en traktor til snerydning ved borgerhuset, nu 
hvor Bjarne stoppe. (Bjarne har ryddet sne med egen havetraktor de senere år). Den 
kunne så evt. lånes af andre i byen til snerydning.

Bestyrelsen takker Bjarne P. og Karsten V. for de mange år de har givet 
borgerforeningen.

Sekretær
Karin Michelsen  


