
Generalforsamling 
 

 
Stae Borgerforenings generalforsamling den 23. januar 2007 i Borgerhuset forløb således: 
 
Generalforsamlingen blev indledt med at Jan Andersen serverede gule ærter med flæsk og pølse, 
hvortil der blev serveret øl, vand og snaps. Der var mødt 28 medlemmer op til spisningen. 
 
Selve generalforsamlingen blev indledt med at Pernille Leth bød velkommen. Der deltog 32 
medlemmer, heraf var der 24 stemmeberettigede. 
 
Valg af dirigent: 
Henrik Eske blev valgt til dirigent – der som sin første opgave kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Bestyrelsens beretning: 
Pernille Leth fremlagde bestyrelsens beretning, der kan aflæses andet steds i Sta’visen. I sin 
beretning kom Pernille Leth ind på de ting som borgerforeningen havde arbejdet med i 2006 og 
fortalte lidt om hvad man ville arbejde med i 2007. I beretningen kom Pernille Leth blandt andet ind 
på legepladsen, som var ved at være nedslidt, kommunen har vurderet legepladsen. Bestyrelsen har 
fået fjernet de ting der var farlige og nu skal man så vurdere, hvad det er man vil have. Multihuset, 
Stae Borgerforening havde fået en henvendelse om at deltage i dette projekt, hvilket man var gået 
ind i. Klaus Wehner , der er blevet borgerforeningens repræsentant, sidder nu som næstformand i 
bestyrelsen omkring Multihuset. 
 
Af nye tiltag er borgerforeningen gået ind i gruppen genoptagelse ”Landsby Rock” – kom Bjarne 
Pedersen ind på senere.  
 
Da bestyrelses medlem Jørn Gramm ikke ønskede genvalg, takkede Pernille Leth ham for hans 
arbejde i bestyrelsen. 
 
Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning. 
 
Fremlæggelse af regnskab: 
Bjarne Pedersen gennemgik regnskabet, som ligeledes kan læses andetsteds i Sta’visen, i selve 
regnskabet havde man vist 2004 året efter ombygnings året og de næste par år. Bjarne Pedersen 
knyttede selv nogle kommentarer til regnskabet under fremlægningen. Vedrørende 
flaskecontaineren, denne var stadig i restordre. 
Sommerfesten – bestyrelsen havde aftalt at et evt. overskud skulle gå til renovering af legepladsen 
og dette arrangement gav et overskud på kr. 1985,50. 
 
Der var kommet ny julebelysning, dertil var der en udgift på ca. kr. 20.000,00, men her havde man 
modtaget kr. 12.500,00 fra sponsorer – så reelt havde der kun været en udgift på kr. 6.714,69. 
Driftsresultat Borgerforeningen 2006 kr. 37.871,76. Borgerhuset, her havde der været en leje 
indtægt på kr. 127.017,00 heraf var der leje af møbler for kr. 14.000,00. 
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Bjarne Pedersen fortalte endvidere, at der var blevet indkøbt nye stole, dette grundetat de stole man 
købte i 2005, revnede i ryggen. Dette gjorde at man henvendte sig til firmaet, der havde leveret 
stolene. Her fik man pengene igen, så det bevirker at borgerforeningen har haft en udgift på. Kr. 
6.170,00.  
Borgerindskud kr. 159.000,00 – heraf havde man på et møde i oktober 2006 betalt kr. 41.000,00 
tilbage til borgerne.  
 
Som en sidebemærkning indskød Bjarne Pedersen at vi overhovedet ikke har indkøbt gas i 2006, så 
alt i alt må et forbrug på 66 kg gas siges at være rigtig godt. 
 
Bjarne Pedersen afsluttede med at fortælle lidt om fremtiden rent økonomisk, som det ser ud p.t. har 
vi samme aktivitets niveau som sidste år. Vi har p. t lejekontrakter for 2007 for ca. kr. 78.000,00 – 
udlejning af møbler og service er budgetteret til ca. kr. 14.000,00 + indtægten fra dagplejerne ca. kr. 
7.000,00. Så alt i alt ser det rigtig godt ud. 
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
Indkomne forslag: 
Ingen. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentet forblev uændret kr. 150,00 pr. husstand og 
kr. 75,00 for pensionister. 
 
Valg til bestyrelsen: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg, Pernille Andersen, Jane Rather, Marius Lorentzen, 
Lars Ditlev Sørensen og Jørn Gramm. De fire førstnævnte var villige til genvalg. Som erstatning for 
Jørn Gramm foreslog bestyrelsen Flemming Rasmussen. Pernille Andersen, Jane Rather, Marius 
Lorentzen og Lars Ditlev Sørensen blev genvalgt og Flemming Rasmussen kom ind som nyvalgt. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger: 
 
Formand:  Jane Rather 
Næstformand: Pernille Leth  
Kasserer:  Bjarne Pedersen 
Sekretær:  Susanne Købsted Thøgersen 
Øvrige:  Pernille Andersen 
  Birgit Thomsen 
  Lars Ditlev Sørensen 
  Marius Lorentzen 
  Flemming Rasmussen 
 
Valg af suppleanter: 
Suppleanter:  Gitte Pedersen 
  Charlotte Andersen  
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Valg af revisorer: 
Kristian Simonsen var på valg og villig til genvalg. Karsten Vestergaard fortsætter. Hanne Lykke 
blev valgt som revisor suppleant. 
 
Eventuelt: 
Et spørgsmål fra salen – Der er store problemer med at folk parkerer over hele Rønnevej og Ellevej, 
når huset er udlejet. Det virker som om, at skiltet der henviser til marken bag borgerhuset sidder 
forkert, kan det flyttes og kan man evt. fylde grus på marken bagved, således at det bliver mere 
attraktivt at parkere der.  
Bjarne Pedersen kommenterede at problemet var opstået med at udlejningen af Borgerhuset havde 
accelereret, men at marken sagtens kunne holde til at man kørte på den 
 
En anden kommentar fra salen, det P-skilt der var lavet var misvisende, der skulle måske være en 
under tavle der henviste til marken. Der blev foreslået at man måske også kunne sætte laminerede 
sedler op i garderoben og udenfor borgerhuset der kundgjorde at parkering på Rønnevej og Ellevej 
var ulovlig og så også der henvise til marken.  
 
Til dette kommenterede Bjarne Pedersen, at brandmyndighederne også havde registreret P-skiltet, 
men de havde henvist til landbetjenten, der igen havde henvist til teknisk forvaltning. Enden på 
dette blev, at teknisk forvaltning sammen med politiet kommer til et møde i feb./marts 2007, 
omkring løsningen på dette problem. 
 
Et andet forslag, hvorfor lægger man ikke grus på marken? – hertil blev der svaret at der var delte 
meninger om hvem der egentlig ejede jorden – da man ikke helt vidste dette, kunne man jo ikke 
bare smide grus på.  
 
Enden på denne debat blev, at bestyrelsen forsøger at gøre P-skiltet bedre, samt gør alle lejere af 
borgerhuset opmærksom på p-pladsen. Man afventer mødet med teknisk forvaltning.  
 
Fra salen kom et forslag – loppemarked er det noget der kan tages op, måske en søndag en gang om 
måneden, bestyrelsen vil arbejde videre med dette.  
 
Landsby Rock – Bjarne Pedersen fortalte, at han havde været til møde med den nye initiativ gruppe 
bag dette. På mødet mødte Bjarne Pedersen op som privat person, for ligesom at høre hvad det gik 
ud på, men at han håbede at det var noget Borgerforeningen ville være med i. Den 08.01.2007 
havde initiativ gruppen møde i Stae Borgerhus og her blev det besluttet at Stae Borgerforening gik 
med i dette spændende arrangement. Der bliver et arrangement i år, men man ved endnu ikke hvilke 
musikere man kan finde. Bjarne Pedersen tror på, at det kan blive et stort aktiv for 
Borgerforeningen, men vi magter ikke denne opgave alene, så derfor vil vi også få brug for noget 
frivillig arbejdskraft. Hvad vi får af arbejdsopgaver vides endnu ikke, men p.t. har 
Borgerforeningen budt ind på maden. Overskuddet af dette arrangement deles mellem de 
deltagende foreninger.  
 
En sidste kommentar fra salen, ”Da Borgerhuset skulle renoveres, tænkte vedkommende på, at det 
aldrig ville kunne gå, men at han måtte sige, dette var bestemt ikke tilfældet, det var jo gået over alt 
forventning. Bestyrelsen blev rost for det store arbejde der var gjort under ombygningen og fik 
desuden en tak for det store arbejde de gjorde for byen.  
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Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden. 
 
Pernille Leth afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og generalforsamlingen for 
god ro og orden, og takkede også den øvrige bestyrelse for samarbejdet for året der var gået. 
 
Så mød op næste år og giv din mening til kende. 
 
 
Susanne Købsted Thøgersen 
28 januar 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Side 4 af 4.  
 
 


