
  
 
 

Referat af generalforsamling i Stae Borgerforening afholdt 12.01.2016 
 
Der var mødt ca. 50 personer til spisning og der deltog ca. det samme antal under 
generalforsamlingen. 

 
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Kristian Simonsen, der blev valgt ved akklamation. 

Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
 

2. Bestyrelsens beretning – ved formand Søren Møller.  
Formanden startede med at fortælle lidt om nyt vedr. Borgerhuset – vi har fået installeret wi-fi, 
indkøbt nye termokander og har slebet og lakeret gulvet. I forbindelse med arbejdsdage er der 
blevet malet udhæng, opsat en flot ny flagstang, da den gamle væltede i blæsten og 
hoppepuden revnede så meget, at den måtte graves op og have en stor renovering. Vi har 
bøvlet lidt med at få den til at ligge rigtigt derefter, men nu er den vist rigtig på plads. 
Dernæst blev der fortalt om forskellige arrangementer i 2015 – der blev afholdt fastelavn med 
traditionel tøndeslagning og indendørs hygge med kakao og fastelavnsboller, ca. 80 børn og 
voksne deltog og kattekonge i kategorien 0-6 år blev Andreas og i kategorien 7-11 år blev Frida. 
Vi har fået en hjertestarter fra Rotary i Hals, der er opsat på Borgerhuset. Der blev afholdt et 
kursus i brugen, hvor der var pænt fremmøde. 
Først på året blev der afholdt ølsmagning/pinsefest, hvor der desværre ikke var så mange 
deltagere – muligvis pga. pinsen – men til gengæld blev der handlet flittigt i baren og det blev 
en rigtig god fest, med underholdning af vores lokale musiker Mike. 
Til Sct. Hans var der igen i år stort fremmøde og vi nød en lækker pattegris fra Kurt og salatbar 
fra Søren, desværre blev tombolaen alt for hurtigt udsolgt. Ove Gjedde fra samrådet holdt en 
spændende båltale og der blev traditionen tro spist æbleskiver efterfølgende.  
Sidst på sommeren blev der holdt grillaften med ca. 65 deltagene, der blev holdt arbejdsdage, 
hvor der blev ordnet en del udendørs og der var arrangeret en skovtur i Aslund Plantage med 
naturvejleder Ole Henriksen – det var en god informativ tur og den blev afsluttet med kaffe og 
kage i Aslundhytten. 
Afslutningen på året bød på infoaften om energiprojektet(som desværre ikke gik igennem hos 
kommunen), grønkålsfest med 90 tilmeldte, indkøbs- og hyggetur til Tyskland og Julestue, hvor 
der igen i år blev handlet kunsthåndværk og tændt juletræ i byen. 
  
 
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse – ved kasserer Jacob Kildedal. Regnskabet 
er godkendt af revisorerne. Vi har sidste år haft 104 husstande tilmeldt. Der har været flere 
udlejninger af huset, vi har ændret på rengøringen fra at være et rengøringsselskab til nogle 
unge piger fra byen og ændret på forsikringerne, der alt i alt har givet en bedre indtjening på 
Borgerhuset, med et overskud på 3.400 kr.  Borgerforeningen har været god til at tjene på 
arrangementer m.m. og alt i alt incl. diverse investeringer og lakering af gulv er der et samlet 
overskud på ca. 24.000 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt ved akklamation. 
 



4. Indkomne forslag – ved Mads: Den offentliggjorte indkaldelse til generalforsamling indeholder 
et forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen, der blev pålagt af generalforsamlingen 
i 2015 at foretage en revision af vedtægterne. Forslaget ser ud som følger:  
 
§ 2: 
Som nyt stk. 2: Medlemskab opnås ved betaling af den af generalforsamlingen fastsatte 
kontingent. Kontingent betales senest 1. marts og er gældende frem til næste 1. marts. 
 
 
Forslag til § 4, stk. 2: 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 
21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved kort annoncering i den lokale presse, med henvisning 
til dagsorden på www.stae.dk. 
 
Forslag til § 4, stk. 3: 
Til at lede generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være 
medlem af den siddende bestyrelse. 
Alle personer, der er omfattet af en husstand, har taleret.  
Hver husstand med medlemskab har én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt 
fremmøde. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når mindst 
et medlem forlanger det. 
 
Forslag til nyt § 4, stk. 5: 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen afholdes. 
Forslag kan kun stilles af medlemmer af foreningen. 
 
Som nyt stk. 6: 
Dagsorden offentliggøres på www.stae.dk samtidig med indkaldelsen. Dagsorden korrigeres 
iht. eventuelle indkomne forslag og opdateres på www.stae.dk senest 7 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  
 
Stk. 6 bliver stk. 7. 
 
Stk. 7 bliver stk. 8. 
 
Dirigenten spurgte om nogen havde kommentarer til forslaget, dette var ikke tilfældet. Der 
blev afholdt afstemning, ingen stemte imod vedtagelse. Forslaget blev vedtaget. 
 
 

5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Bestyrelsen foreslog gentagelse af kr. 200. Godkendt ved akklamation. 
 

6. Valg af bestyrelse: 
a. På valg er: 
 Lars Bærentsen  – modtager ikke genvalg 
 Hanne Simonsen  – villig til genvalg 
 Linda Pretzmann  – villig til genvalg  

 Jane Rather   – villig til genvalg 
 Bo Kristensen  – udgår udenfor tur 
 Iflg. vedtægterne er følgende på valg for en 2 årig periode: Lars, Hanne, Linda og 
 Jane. Lars ønsker ikke genvalg og Jakob Iversen ønsker at opstille til bestyrelsen for to 
 år – ingen andre stillede op, Jakob er valgt ved akklamation.  
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 Bo har ønsket at udtræde af bestyrelsen og der er derfor en plads i bestyrelsen for 1 
 år. Martin Ørum Jacobsen har ønsket at stille op til denne post – ingen andre ønskede 
 at stille op, Martin er valgt ved akklamation. 
          b. Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er: 
 Jakob Iversen  – villig til genvalg  
 Jeppe Larsen  – villig til genvalg 
 Jeppe Larsen er genvalgt ved akklamation. Da Jakob er indtrådt i bestyrelsen, skal der 
 besættes en suppleant for 1 år. Peter Jensen har ønsket at stille op til posten – ingen 
 andre ønskede at stille op, Peter er valgt ved akklamation. 
          c. Valg af revisor, på valg er:  
 Klaus Wehner – villig til genvalg 
 Ingen andre ønskede at stille op – Klaus er genvalgt ved akklamation.  
          d. Valg af revisorsuppleant, på valg er: 
 Henrik Eske Jensen – villig til genvalg 
 Ingen andre ønskede at stille op – Henrik er genvalgt. 
 
     7.    Eventuelt - her kan intet vedtages. 
  Der kom en opfordring fra Mariann om, at få kommunen til at rense og udrette  
  Nøddestien, Søren svarede hertil, at han har talt med kommunen, det er husejerne op 
  til stien, der skal vedligeholde stien. Der blev opfordret til at borgerforeningen  
  indkalder til fælles arbejdsdag på stien. 
  Klaus fortalte om, at de i efteråret havde haft besøg af ubudne gæster hos dem og 
  oppe på gården, intet blev stjålet, men der er lusket omkring. Jane kunne bekræfte, at 
  de også flere gange havde haft nogen til at flytte lidt rundt på noget udenfor. Søren 
  kunne her lige supplere med, at samrådet 3. februar arrangerer et foredrag med 
  politiet, om sikring af huse, her i Borgerhuset. 
  Agnete spurgte til, om de, der annoncerer i Sta’visen får avisen tilsendt, hun bliver 
  ofte spurgt om, de kan få en, når hun er ude året efter. Dorte bekræftede, at de får et 
  eksemplar tilsendt, og at hun gerne måtte få en stak med, når hun skal rundt. 
  Klaus gav en stor anerkendelse til Dorthe for hendes store arbejde med udlejning af 
  Borgerhuset – der blev klappet med fra hele salen. 
  Jens foreslog en solcelle til skuret for at bedre luftfugtigheden – bestyrelsen fortalte, 
  at det var under overvejelse. 
  Jacob (kasserer) fortalte om vores reklamebanner på hegnet hos Dorthe og Dennis. Vi 
  ved ikke, om det er medvirkende til den øgede udlejning, så han har under overvejelse 
  at lave en aftale om en bigballe ved omfartsvejen med endnu en banner. 
 
  Generalforsamlingen blev hævet. 
 
 
   
  Dirigent: Kristian Simonsen 
 
 
 
  Referent: Hanne Simonsen 

 


