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Stae borgerforening 
Tirsdag 20. januar 2008 kl. 19.30 

 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
• Kristian Simonsen enstemmigt, valgt af generalforsamlingen. 
• Kunne orientere at generalforsamlingen, er indvarslet rettidig til Hals 

Avisen, derved kan der træffes beslutninger.  
2. Bestyrelsens beretning. 

Tak for et dejlig og spændende år i Stae borgerforening. Det har været 
spændende og meget lærerigt, at deltage i foreningsarbejde. Jeg synes, at vi 
i den ny bestyrelse, i det forgangne år har haft et rigtig godt og stærkt team, 
som jeg glæder mig til at arbejde sammen med i 2009. 
Fastelavn.  
Som sædvanligt afviklede vi fastelavnsfest sammen med foreningerne i 
Vester Hassing. I år 2009 har vi valgt at holdes vores egen fastelavns fest, 
pga. ombygningen af hallen i V. Hassing. Vi kunne desværre ikke finde en 
fælles løsning med de andre foreninger. Arrangementet fandt sted her i 
borgerhuset, fastelavns lørdag d. 22. februar, hvor der var tøndeslagning for 
børnene og drikkevarer og boller til alle.  
 
Legepladsen 
Som I sikkert har set, var vores legeplads nedslidt og særdeles farlig, så den 
blev taget ned, og nu er vi så påbegyndt at skaffe/søge om penge bl.a. ved 
kommunen, de har forskellige puljer samt søge ved fonde. 
Fra en af de mange puljer ved kommunen, har vi modtaget kr. 25.000- så det 
går fremad. LIONSCLUB  der har sponseret 2 vippe dyr, er nu opsat. Tak for 
det. Efter sammenlægningen med Aalborg kommune, mange regler for 
legepladsen på lejet grund, da det er Aalborg kommune der står for 
forsikringerne vedr. evt. tilskadekomst.  
Rengøring 
Efterårsrengørings af huset er udsat til januar måned, da huset kunne lejes 
ud dagen efter grønkålsfesten. Der har været 2 arbejdsdage i løbet af året. Et 
stor tak for hjælpen.  
Sankt Hans 
Sankt Hans, som igen i år, var en fantastisk aften. Der var fuldt hus - skønt, 
trods den vold somme blæst, tak for det. 
Thomas Kastrup Larsen, holdt båltalen i 2008, men desværre var det 
vanskeligt at høre talen. Vores tombola var, om det er muligt igen i 08, endnu 
flottere. Så tusind tak til alle vores gode sponsorer. 
Så kan jeg røbe, at jeg har en aftale med regionsmedlem Marian Geller, som 
båltale her i 2009. 
Og tak til alle der hjalp op til aftenen og på aftenen. 
 
 



Limfjordfesten  
På andet år har vi igen deltaget med at stille Limfjordsfesten på benene. Stae 
Borgerforening stod igen på maden. Det var en kæmpe opgave, men vi 
klarede opgaven til punkt og prikke. Alle der var forbi Limfjordsfesten, så og 
ved, hvordan vi knoklede, så sveden løb, og hvordan vi hyggede os, der var 
en rigtig god stemning i madteltet. Så tusinde tak til alle “mand”, der stillede 
op i dagene op til Limfjordsfesten - på dagen - og dagen efter til oprydningen. 
Der var rigtig god opbakning her i byen, dejligt. Vi fik jo alle en dejlig dag og 
en god belønning for indsatsen, nemlig kr. 13.800-. som går ubeskåret til 
legepladsen 
Borgerlån 
I oktober havde vi den store fornøjelse at kunne tilbagebetale kr. 40.000- til 
jer, som så velvilligt lånte os penge til ombygningen. Som noget nyt, havde vi 
inviteret de frivillige hjælpere fra Limfjordsfesten med.  Det var en rigtig 
hyggelig aften. En stor tak til Hanne Lykke for hjælpen ved udtrækning af 
lodder.  
Grønkålsfesten 
Som altid den anden lørdag i november er grønlangkålsfest. Det var igen en 
dejlig aften med fuldt hus, 127 personer. Det er det dejlige ved at lave et 
arrangement i Stae, der er god opbakning. 
Jeg vil gerne takke alle for den store hjælp i dagene optil.  
Julebelysning 
Igen i år en meget flot Julebelysning, som var sat flot op. Eftersom vores 
kommune ikke vil give vores Borgerforening et juletræ, er det Dennis og 
Dorthe Andersen, der har været ude og finde en sponsor til det flotte træ. Så 
tak for træet til Hugo Nielsen, Møgelmose Skovbrug. 9310 Vodskov . 
Desuden kan nævnes at V. Hassing handelsstadsforening doneret kr. 2500.- 
til vedligeholdelse af belysningen. Denne forening skal også have en stor tak. 
Og tak til de herrer, der satte det så smukt op og tak til de herrer, der tog det 
hele ned igen. 
STAVISEN 
Er også en af de store opgaver, der bliver sat i værk. Det er en lille, men 
meget spændende avis, både for os lokale og vores sponserer. Det er en 
avis, som bliver støttet med gode annoncører. Som noget nyt der er en del af 
udviklingen, bliver annoncørernes annoncer lagt ud på hjemmesiden 
www.stae.dk med links til egen hjemmeside, samt der er mulighed for at 
tilmelde sig nyhedsbrev pr e-mail.  
Alle er som sagt velkommen til at fatte blyanten, hvis du sider inde med 
noget, du har lyst til at dele med alle vi andre. 
Det er en avis med meget benarbejde, så igen mange tak til alle vores 
trofaste løbere omkring annoncer.  
Stae.dk. 
Vi har fået en ny og rigtig flot hjemmeside, som vores it-guru Torsten 
Thomsen har lavet. 
Der er nu muligt for at tilmelde sig borgerforeningens nyhedsbrev på 
hjemmesiden. Dette betyder, at du får posten direkte på din e-mail og det, 
sparer os for meget tid i forbindelse med omdeling. Et ekstra plus er at du 
ikke risikerer at posten fra borgerforeningen ryger ud med reklamer.  
Borgerhus. 
Som det fremgår af regnskabet, har der igen i det forgangne år været stor 
aktivitet med omkring udlejning. Allerede sidste år udtrykte Sanne & Bjarne et 



ønske om at få lidt mere frihed, især i weekenderne. Vi har derfor i 
bestyrelsen besluttet at lave et forsøg, der går ud på at vi alle tager en tørn 
med udlevering, optælling m.m. Således at vi har vagt en uge af gangen. 
Sanne & Bjarne står stadig for udfærdigelse af lejekontrakter m.m. For at 
dette kan fungere og for på sigt ikke at være afhængig af et telefonnummer, 
som tilhører en privat person, har vi indkøbt 2 mobilnumre, således at der er 
et nummer man ringer på når man booker og andet nummer, som kun findes 
i borgerhuset, som vagtnummer – det vil sige at den der har vagten har 
vagttelefonen. Det glæder vi os til at afprøve. Dette tager nok et par år eller 3. 
før de nye nr. er kørt ordentlig ind. 
Tak for det enorme store arbejde I to har lagt i denne opgave.  
Til sidst vil jeg gerne sig tak til alle der på den ene eller anden måde har 
støttet op om borgerforeningen. Ingen nævnt ingen glemt. Jeg glæder mig til 
et ligeså godt 2009. Slutteligt ingen kommentar til beretningen.  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendel se. 
Bjarne Pedersen gennemgik regnskabet og svarede på opklarende 
spørgsmål til regskabet, kan læses andetsteds i Stávisen. Bjarne 
kunne i denne forbindelse se tilbage på et fint regnskabsår, ikke mindst 
med hensyn til en god udlejning af Stae Borgerhus. En succes, der 
forsætter i indeværende år og næste år med, viser bookingerne. Bjarne 
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. Desværre var der indsneget sig en taste fejl i regnskabet, 
Bjarne opdagede selv fejlen, selv ikke den gode revisor havde opdaget 
denne. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer 
næsten.  

4. Indkomne forslag. 
Intet. 

5. Fastsættelse af næste års kontingent 
Bestyrelsen anbefaler, kontingenten forsætter uændret. Dvs. kr. 200.- for 
alm. husstand og kr. 100.- hvor en er pensionist. Dette blev enstemmigt 
vedtaget. 

6. Valg af bestyrelse. 
Dirigenten kunne orientere, at der er en ændring af pkt. 6. Pkt. 6a. skal deles 
op i to pkt. Da den siddende bestyrelse satte deres mandat frit, ved den 
ekstra ordinære generalforsamling 2008. Derved er alle på valg ved 
generalforsamlingen 2009. Der er 4 personer der skal vælges for 1 år og 5 
personer der skal vælges for 2 år. Der er 2 der ikke ønsker genvalg, derfor 
anbefaler bestyrelsen, at der stemme på Rasmus Trenskow og Mads Peter 
Sørensen, begge Nøddevej. Alle nævnte stiller op. .  

a) På valg for 1 år.  
Lars, Gitte, Niels og Bjarne.  
På valg for 2 år .  
Torsten, Pernille, Dorthe, Mads og Rasmus 

b) Valg af bestyrelsessuppleanter 
     1. Helle  
     2. Pernille Leth  

c) Valg af revisor 



   Kristian Simonsen. Genvalgt. 
d) Valg af revisorsuppleant. 

   Hanne Lykke. Genvalgt.  
     7. Eventuelt  

• Orientering om Stae - V.Hassing samråd  
Som I måske ved fra orienteringsmødet i sognegården d. 27 nov. er der nedsat 
en arbejdsgruppe m.h.p. at udarbejde et vedtægtsoplæg og arrangere stiftende 
generalforsamling. 
- I arbejdsgruppen sidder Lis Kjær, V.Hassing borgerforening; Janne Jørgensen, 
Rideklubben; Niels Jørgen Gaarn, Menighedsrådet og Pernille Andersen, Stae 
borgerforening. 
- Det er tanken at alle foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan blive 
medlem af repræsentantskabet og får dermed stemmeret  i forhold til valg af en 
bestyrelse. 
- Det er endnu ikke fastlagt om der skal være 5 eller 7 medlemmer i bestyrelsen, 
det vil vise sig hvordan interessen for deltagelse er på den stiftende 
generalforsamling. Det hedder dog i oplæget at det tilstræbes at Stae 
repræsenteres med min. 2 medlemmer i bestyrelsen. 

-Samrådets opgave er at skabe nærhed mellem lokalsamfund og de forskellige 
forvaltninger i kommunen. Det er ikke et politisk organ, men det må involvere sig 
i kommunalpolitiske diskussioner og vedtagelser som berører os i vores 
nærmiljø. Noget som fx borgerforeningen ikke deltager i. Derfor har vi behov for 
et samråd her i Stae og V. Hassing. Vi kan fortælle at noget af det der er ønske 
om at samrådet arbejder for er et fritidstilbud for de helt unge på 10-14 år og der 
er naturligvis også ønsket om at få en cykelsti fra Stae til omfartsvejen. 
- Dato for den stiftende generalforsamling er ikke endeligt fastlagt men det bliver 
formentlig tirsdag d. 3. marts i sognegården, og vi opfordrer selvfølgelig til at så 
mange af jer som muligt møder op så der er tydelig opbakning til samrådet. 

   Stae borgerforening støttegruppe.  
Bestyrelsen opfordrer Stae borgerne til at tilmelde sig en”støttegruppe” en form 
for kartotek, hvor alle der kunne have lyst til at hjælpe bestyrelsen med 
nogle af de mange opgaver der skal udføres kunne registreres. 
Vi vil gerne også fremover fremstå som en aktiv borgerforening med et 
godt sammenhold. For at dette kan opnås vil det være en stor hjælp hvis 
der var nogen der ville være behjælpelige med f.eks flagdage – Sct. Hans 
fest – Grønkålsfest – arbejdsdage o.sv. 
Såfremt du/I kunne tænke Jer at være med ”på listen ” så send en mail 
til bjarne@stae.dk eller ring til en i bestyrelsen. Inden for den nærmeste tid 
vil alle modtage brev med yderligere oplysninger. 
Limfjordsfest.Limfjordsfest.Limfjordsfest.Limfjordsfest.    
Bjarne gav en orientering fr Limfjordsfestudvalget. Pt. mangler der folk i 
truppen. Der blev holdt krisemøde d 19/1-09. Der blev lagt ud til 
foreningerne om at finde emner til gruppen, da der er et par der er stoppet. 
Multihuset Multihuset Multihuset Multihuset     
Som alle kan se sker der ting og sager oppe ved hallen. Det nye multihus 
er ved at tage form. Som jeg orienterede om sidste år, har fonden ”Vester 
Hassing Multihus ” i alt 8,1 million at bygge for. Det har været en svær 
proces, da den første licitation løb op i ca. 10 millioner for det hus vi gerne 



ville have. Der har derfor været gennemført en større besparelsesrunde 
der har resulteret i det resultat der nu forhåbentlig står færdig til sommer. 
Der bygges en hal der lige kan rumme 2 badminton baner. Den udføres 
med trægulv, og med ca. 5 m. til loft. Salen kan bruges til næsten al slags 
motion: gymnastik, dans, badminton og hvad man ellers kan bruge ca. 250 
m2 til. Derudover skal den bruges til foredrag, skuespil, større møder, og 
meget mere. Den bygges syd og vest for indgangen til hallen.  
Syd og øst for indgangen bygges en lavere bygning som skal rumme 4  
omklædningsrum, 2 dommer rum, toiletter og vaske- og opbevaringsrum 
for spillertrøjer m.v. Det nuværende indgangsparti nedlægges, og der 
bygges en glasfacade mod syd. Samtidigt nedtages væggene omkring 
cafeteriet således at området bliver en del af indgangsområdet. Det skulle 
bringe mere luft og lys ind i cafereriet. 
Det nuværende mødelokale, hvor dagplejen har holdt til, bygges om så det 
indeholder et depot, et kontor til VHG og et mindre mødelokale.  
Som det fremgår, er det en fond der indtil nu har stået bag byggeriet. Det 
er dog Aalborg kommune der er bygherre. Bestyrelsen har derfor valgt, at 
ansøge om at nedlægge fonden, da dens arbejde er fuldført. Dette har vi 
fået tilladelse til, så beslutningen vil officielt snarest blive taget. Derved vil 
egenkapitalen på 300.000 kr. kunne frigives til at indgå i byggeriet. 
Fondsbestyrelsen har ønsket at få bygget mest muligt for pengene. Det 
har været en svær proces at tilfredsstille så mange som muligt, men vi 
synes, at resultatet, set i lyset af de penge der er til rådighed, er blevet flot. 
Vil glæder os til at indvi det til sommer. 
Hundeprutter.Hundeprutter.Hundeprutter.Hundeprutter.    
Generalforsamlingen kom med sure opstød over manglende oprydning 
efter hund. 
Larsens plads.Larsens plads.Larsens plads.Larsens plads.    
Generalforsamlingen efterlyser hjælp af bestyrelsen til oprydning af 

”Larsens plads ”der er blevet taget kontakt til Aalborg kommune, men de 
mener ikke det er deres opgave.  
Brug af borgerhuset. 
Opfordring fra generalforsamlingen til arrangementer, da huset står tomt til 
hverdage ex kortaften. Opfordring fra bestyrelsen til selv at komme med 
forslag.  
 
Med venlig hilsen  
Gitte Pedersen. 

 
 
  
 

 
 
 

 


