Generalforsamling
Stae Borgerforenings generalforsamling den 07. februar 2005 i Borgerhuset forløb således:
Generalforsamlingen blev indledt med at Jan Andersen serverede gule ærter med flæsk og
pølse, samt øl, vand og snaps. Der var mødt 38 spisende medlemmer op, hvorimod der
var 40 medlemmer, der deltog i selve generalforsamlingen.
Valg af dirigent:
Kristian Simonsen blev valgt til dirigent.
Aflæggelse af beretning:
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Klaus Wehner og kan læses andetsteds i Sta’visen.
I beretningen oplyste Klaus Wehner, at bestyrelsen under indkomne forslag havde
foreslået en vedtægts ændring, således at bestyrelsen blev udvidet fra 7 til 9. Men da
vedtægts ændringer skal offentliggøres 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen,
kunne det ikke lade sig gøre, hvorfor der vil blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling, således at vedtægtsændringerne kan træde i kraft, og de ekstra
bestyrelsesmedlemmer kan vælges. Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling
08. marts 2005.
Klaus Wehner efterlyste endvidere tilkendegivelse fra generalforsamlingen om, hvorvidt
Borgerforeningen skal forholde sig til de ting der rør sig rent politisk, dette punkt bliver
også behandlet under eventuelt.
Der var følgende kommentarer til beretningen; Det er fint, at der skal være cykelstien til
omfartsvejen, men hvad med cykelstien mellem Stae og Vester Hassing, ville det ikke
være en god ide, at få sat lys op og få det igennem ved kommunen. Hertil svarede Klaus
Wehner ”Der er flere der har gjort opmærksom på, at det ville være en god ide, men på
den strækning kan man trods alt færdes sikkert. Dirigenten kommenterede at denne
debat måtte fortsættes på et senere tidspunkt, da det var beretningen der var til
godkendelse. Beretningen godkendt uden yderligere kommentarer.
Fremlæggelse af regnskab:
Bjarne Pedersen fremlagde regnskabet for 2004, hvilket også kan læses andetsteds i
Sta’visen. Bjarne Pedersen gav selv følgende kommentarer til regnskabet: Kontingentet
var steget en smule i forhold til 2003, hvilket skyldes at bestyrelsen sidste år udsendte
girokort til medlemmerne. Dette var en succes, da det så kun var nogle enkelte der skulle
besøges, hvilket sparede bestyrelsen for meget arbejde, så det vil blive gentaget i 2005.
Regnskabet godkendt uden kommentarer.
Indkomne forslag:
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Fastsættelse af kontingent:
På de sidste 2 års generalforsamlinger er bestyrelsen blevet opfordret til at sætte
kontingentet op, da flere medlemmer syntes det var for billigt. Denne opfordring har
bestyrelsen fulgt, og foreslog af kontingentet skulle stige 50 %, således at en husstand nu
betaler kr. 150,00 og pensionister betaler 75,00 – mod kr. 100,00 og 50,00 i 2004. Der var
følgende kommentar fra salen; Det er stadigvæk meget billigt, der er steder hvor man
betaler både 7 – 800,00 kr. til grundejerforeningen, og da der ikke var en sådan i Stae,
kunne man måske godt tage noget mere. Kontingent forhøjelsen blev godkendt og træder
i kraft fra 2005.
Valg til bestyrelsen:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Klaus Wehner, Jane Rather; Hans Ole
Nielsen, Jan Jensen. De to førstnævnte var villig til genvalg, hvorimod de to sidstnævnte
ønskede at træde ud. Klaus Wehner og Jane Rather genvalgtes til bestyrelsen. Jørn Gram
og Lars Sørensen blev nyvalgte.
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
Formand:
Klaus Wehner
Næstformand:
Jane Rather
Kasserer:
Bjarne Pedersen
Sekretær:
Susanne Købsted Thøgersen
Øvrige:
Pernille Leth
Jørn Gramm
Lars Sørensen
Valg af suppleanter:
1. Vagn Müller
2. Marius Lorentzen
Valg af revisorer:
Kristian Simonsen var på valg og var villig til genvalg. Karsten Vestergaard fortsætter.
Hanne Lykke blev valgt som revisor suppleant.
Eventuelt:
Debatten med lys på cykelstien mellem Stae og Vester Hassing, blev genoptaget. Hertil
fortalte Klaus Wehner, at han nok skal gøre opmærksom på, at strækningen mellem Stae
og Vester Hassing også er et problem. En anden kommentar til dette var, at vi jo ikke
skulle glemme, at det område ude ved omfartsvejen var en del af en større enhed, der var
jo også børn på Elsamvej, Chr. Håbsvej og de andre yderområder.
Juleudsmykningen, det var jo lige før det gik galt igen – hvad skyldes det? – er det
simpelthen værktøjet der er for dårligt eller hvad? Til dette svarede Klaus Wehner, at
julebelysningen var blevet fuldsvejset, men det var rigtigt, at den kunne dreje,
gummibøsningerne var simpelt slidte - det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Et forslag
fra generalforsamlingen, kan man eventuelt tage gummibøsningen omkring trekanterne
af? – Svar nej de skal være der. En anden kommentar var, at trekanten stikker for langt

ud og det er derfor, at de kan dreje i stormvejr. Fik man dem tættere ind til lygtepælen,
kunne man undgå dette. Bestyrelsen kigger på det og forsøger at løse problemet.
Udlejning af borde og stole, det er et ret stort beløb, kan det virkelig passe? – hertil
svarede Bjarne Pedersen, det kan det, der er virkelig run på i store perioder. Dette skyldes
endvidere også, at de gamle borde, der bliver anvendt til dette formål, er blevet
renoveret. Udlejning af service går virkelig godt.
Udlejning af service, borde og stole, det er jo som bekendt på Infokanalen, er det ikke
noget der giver rigtig god respons. Bjarne Pedersen svarede – jo det gør det, da det tit og
ofte er via dette medie, folk bliver opmærksomme på det.
Bjarne Pedersen kommenterede endvidere, at udlejningsstolene ikke havde det for godt.
Det skyldes blandt andet, at det gamle skur ikke har været alt for tæt. Så derfor vil et
stort ønske være, at få nye stole til salen og så bruge de stole der nu står i salen til
udlejning. De gamle er virkelig ved at være dårlige.
Der er virkelig brugt masser af kræfter på at få Borgerhuset renoveret, og det er også
lykkedes, derfor er det virkelig lidt træls at se, at lyd baflerne er i en så dårlig forfatning,
kan man ikke gøre et eller andet, måske sætte noget stof udenpå. En anden kommentar,
det kan ikke betale sig, de er ikke så dyre, de kan købes hos Rockwool. Dette blev taget til
efterretning af bestyrelsen, der gør noget ved dette.
Klaus Wehner spurgte generalforsamlingen omkring det politiske, er det noget som Stae
Borgerforening skal forholde sig til? - der var følgende kommentarer fra salen! – Fint at
bruge Borgerforeningen som talerør for at lokalområdet også i fremtiden er til at leve i,
det er godt at der er nogle der vil forholde sig til hvad der rør sig rent politisk. En anden
det er helt i orden, at Borgerforeningen forholder sig til politiske tiltag, dog skal
bestyrelsen inden den går til kommunen med dette, indkalde borgerne til møde.
Hals kommune har jo tidligere haft høringer omkring renoveringen i Vester Hassing. Når
nu vi bliver indlemmet i en stor kommune, vil det jo være Borgerforeningen der kan
bruges som talerør. Debatten endte ud i, at Borgerforeningens bestyrelse fik lov til at
forholde sig rent politisk, dog skulle der inden man gik videre med det, afholdes et
borgermøde.
Klaus Wehner roste Susanne Andreasen og Bjarne Pedersen for det store arbejde, de har
gjort med udlejningen af Borgerhuset, det er imponerende som huset har været lejet ud.
Flot arbejde.
Bestyrelsen fortjener et stort bifald for deres arbejde, ikke mindst ved Fiat træffet i august
2004, det var en fornøjelse at komme som frivillig, og så fungerede tingene bare, utroligt
veltilrettelagt, bestyrelsen gør et rigtig godt stykke arbejde.

Bjarne Pedersen kommenterede, det er dejligt at få ros.Han fortalte også, at der ikke var
nogle af Borgerforeningens medlemmer, der havde ringet forgæves, når de skulle leje
huset, hvilket jo er positivt.
En kommentar fra salen, man skal jo passe på ikke at leje huset så meget ud, at der ikke
bliver plads til borgerforenings arrangementer i løbet af året. Til dette blev der svaret, at
bestyrelsen hvert år reserverer datoer, hvor sådanne arrangementer kan afholdes, man
kunne blot ikke se i kalenderen, at de reserverede dage er bestyrelsens.
Klaus Wehner oplyste generalforsamlingen om at der vil blive afholdt en sensommerfest,
datoen for denne ville blive offentliggjort i Sta’visen, således at borgerne kunne reservere
dagen i god til – dette for at sikre sig, at det nævnte arrangement kan blive til noget, da
bestyrelsen desværre sidste år måtte aflyse høstfesten, muligvis fordi det blev udmeldt for
sent. Der bliver afholdt et familie arrangement søndag den 28.08.05, hvor der først vil
være fællesaktiviteter og derefter fælles grill, mere følger senere.
Bjarne Pedersen fortalte, at bestyrelsen fra 2006 havde besluttet sig til at forhøje prisen
for udlejning af Borgerhuset fra kr. 1200,00 til kr. 1350,00 – rengøring af huset kr.
400,00. Medlemmer får 300,00 kr. i rabat på leje af huset.
Klaus Wehner takkede de to afgåede bestyrelsesmedlemmer Jan Jensen og Hans Ole
Nielsen for deres store arbejde, det er vemodigt at sige farvel til to der har et så godt
håndelag som jer, og vi lover ikke, at I ikke også i fremtiden vil blive misbrugt. Klaus
Wehner takkede i øvrigt også Jan Andersen for de veltillavede gule ærter.
Til slut takkede formanden dirigenten og generalforsamlingen for god ro og orden og
sluttede af med at sige, at der indenfor de næste 4 uger vil blive indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling, således at vedtægts ændringen kan træde i kraft og
bestyrelsen kan udvides fra 7-9. En kommentar fra en af deltagerne er, det er ikke lovligt
iflg. vedtægterne at vælge bestyrelsesmedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling,
de skal vælges på den ordinære. Klaus Wehner undersøger dette inden
generalforsamlingen afholdes.
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