
Generelforsamling onsdag d 16/3-2022 
 
Valg af dirigent 
Klaus Wehner 
 
Bestyrelsens Beretning: 
Vi har været påvirket af corona både i vores økonomi og vores arrangementer.  
I år har vi holdt følgende arrangementer, Sankt Hans, EM i fodbold, Arbejdsdag, Stand up, 
julefrokost/generalforsamling samt julemarked/julestue. Flagdagene er opretholdt. 
Vi har samlet penge ind til nye borde, og kan derfor leje de gamle borde ud, og har smidt de helt 
gamle udlejningsborde ud. Der har været væsentlig mindre udlejning både af hus og borde/stole. 
Det bekymrer bestyrelsen om byens borgere bakker op omkring aktiviteter, i hvert fald de nye 
tilflyttere. Vi vil holde alle de sædvanlige arrangementer i løbet af året, og håber på opbakning fra 
borgerne til at få trukket nogle af de nye borgere til, til disse arrangementer. Desuden vil vi prøve 
at trække flere folk til grupper som Det Grønne team. Vi har flere udvalg som vi gerne vil have i 
gang: 
Fondsøgnings udvalg, Mogens er bindeled 
Arrangements udvalg, Dorthe er bindeled til bestyrelsen 
Hus udvalg, Ulrik er bindeled til bestyrelsen 
 
Regnskab: 
Legeplads, 2000 er fra vores lovpligtige eftersyn af hoppepuden, desuden er der brugt 4000 kr. til 
træ og maling af gyngestativet 
Sankt Hans og julestue i underskud, men dette skyldes indkøb af drikkevarer som er indkøbt, men 
ikke solgt denne aften, derfor vil der blive oprettet en separat post til drikkevarer, så dette kan 
blive løst bedre 
Udlejningen er faldet med ca. 20000 og vi antager at dette skyldes corona og manglede 
udlejninger. Det samme gælder udlejning af borde og service. 
Der er betalt meget til forsikring, dette skyldes en ændring i rytmen for opkrævning, derfor er der 
pt betalt for 2 år, og det vil udligne sig til næste år. 
Dette generer et underskud på bundlinjen, men denne udlignes pga. den dobbelt betaling af 
forsikring. Derfor er underskuddet ikke så voldsomt. 
Regnskabet godkendt af revisoren og underskrevet af bestyrelsen. 
Vi vil forsøge at søge penge hjem til en gennemgribende renovering af huset, til at nedsætte fx 
varmeudgifter på huset.  
Vi i bestyrelsen har valgt at hæve prisen for udlejning af borgerhuset til 3000 Kr. men rabatten 
øges for medlemmerne, så man stadig, kun betaler 2000 kr. for en udlejning. 
Der kom penge fra Aalborg kommune 1/1 som reddede os på bundlinjen, så vi håber på flere 
indtægt på borgerhuset i løbet af dette år. 
Regnskabet er godkendt. 
 
Indkomne forslag: 
Ingen modtaget 
 
 



Kontingent: 
Kontingentet har altid været 200 kr. pr husstand, men nu ønsker bestyrelsen at sætte dette op til 
300 kr. og vi tænker at denne stigning er ”normal” da alting stiger i pris. 
Der bliver stemt for en stigning til 300 kr. 
 
Valg af bestyrelse: 
Jane Rather – ønsker genvalg 
Mogens Frimann - ønsker genvalg 
Susanne Jensen - ønsker genvalg 
Ulrik Nielsen – ønsker genvalg 
Mette Grøn – Ønsker ikke genvalg 
 
Kristina Thomsen- ønsker genvalg 
Heidi Skov- ønsker genvalg 
 
Kristina Thomsen træder ind i bestyrelsen. 
Morten Larsen træder ind som suppleant. 
 
Revisor: Klaus Wehner 
Revisorsuppleant: Agnete Christensen 
Husk at noter hvem der er til indkaldelse til generelforsamling 
  
Eventuelt 
Tavlen ved busstoppestedet, der skal være mere styr på den. 
Hjemmesiden skal rettes til med størrelse på de nye borde. 
 
Samrådet: 
Udviklingsplaner, møde med kommunen i morgen, tilgængeligheden til vandet og Aslund skoven 
skal øges. 
Mads opfordrer til at vi deltager i debatter der kommer fra kommunen via e-boks ang. disse 
projekter. 
Greenhub.dk EU-projekt om at samle al viden omkring grøn energi på værket. Men har intet med 
energiparken at gøre. 
Der opstår 600 arbejdspladser derude. 
De undersøger at om der kan ligge en cykelsti ind til Nørresundby. 
Undersøg stigen ved Nejrupvej  
Mountain bike spor fra vandværket til Aslund skoven. 
Flere lygtepæle på stigen mellem Stae og Vester Hassing. 
 
Referent: Kristina Thomsen 
 
 
 
 
 


