Referat fra ordinær generalforsamling
i Stae borgerforening.
Tirsdag 19. januar 2010 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Kristian Simonsen enstemmigt valgt af generalforsamlingen.
• Kristian kunne orientere, at generalforsamlingen er varslet rettidig,
idet der var indrykket annonce i Hals Avisen, d. 4. jan. 2010, derved
er generalforsamlingen beslutningsdygtig.
• Ændring af pkt. 6. a.
Pkt. opdeles i to, da der skal findes 5 medlemmer til 5 ledige
poster, og der efter vedtægterne er 4 medlemmer på valg i
indeværende år.
Derfor vælges først fire medlemmer til posterne som strækker
sig over 2 år, og derefter 1 medlem til posten som strækker sig
over 1 år.
2. Bestyrelsens beretning.
• Tak for endnu et godt og spændende år i Stae borgerforening. Det
har været sjovt og meget lærerigt, at deltage i foreningsarbejdet.
Jeg synes, at vi i bestyrelsen, i det forgangne år, har haft et rigtig
godt og stærkt team, som jeg glæder mig til at arbejde sammen
med igen i 2010.
Fastelavn.
Som noget ny i 2009 valgte vi, at holde vores egen fastelavns fest,
pga. ombygningen af hallen i V. Hassing, og det faktum, at vi
desværre ikke var i stand til at finde en anden løsning, sammen med
de andre foreninger i området. Arrangementet blev en stor succes,
som fandt sted fastelavnslørdag d. 22. februar 2009. Der var
tøndeslagning for børnene og drikkevarer og boller til alle. I år
bliver datoen d. 14/02-10. Tak for den store tilslutning
Legepladsen
Som I sikkert har set, er der blevet opsat nyt legetårn. Der bliver
brugt en del tid på at fremskaffe midler til nye tiltag.

Rengøring
Bestyrelsen har løbende holdt et par aftener, hvor området er
blevet gennemgået. Tak til de frivillige for fremmødet.
Sankt Hans
Sankt Hans, var igen en kæmpe succes. Der var fuldt hus og dejligt
vejr, hvor der kunne dækkes op ude på terrassen. Som noget nyt
blev der serveret helstegt pattegris med salat. Tak til Kurt for
tilberedning af grisen.
Marian Geller holdt båltalen i 2009. Vores tombola havde igen en
stor tiltrækning. Tusind tak til alle vores gode sponsorer.
Så kan jeg røbe, at vi har en aftale med skuespiller Ebbe Trenskow
som båltaler i 2010.
Tak til alle der hjalp til med festen.
Limfjordfesten
På tredje år har vi deltaget med at stille Limfjordsfesten på
benene. Stae Borgerforening stod igen for 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 “M/K”, der stillede op i dagene op
til Limfjordsfesten - på dagen - og dagen efter til oprydning. Der
var rigtig god opbakning her i byen, dejligt. Vi fik jo alle en hyggelig
dag og en ”lille” belønning for indsatsen, kr. 3000-. 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 alle til udtrækning af pengene til Hals
Sparekasse. Der var fire der mødte op.
Grønlangkålsfest
Som altid den anden lørdag i november blev der afholdt
grønlangkålsfest. Det var igen en dejlig aften med fuldt hus, 122
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 op til.
Tysklandstur
Lørdag d. 29. november drog vi 30 M/K af sted på indkøbstur til
Tyskland. Som sædvanlig var forplejningen i top, med lækkert brød

og sandwich fra vores lokale bager i Nr. Uttrup og super betjening
fra det dygtige servicepersonale (med hjælp fra flere af
deltagerne).
Handleturen holdt sig inden for den aftalte tidsramme og efter en
wurst i den lokale grill, drog vi nord på til julemarked i Tønder.
Vejret viste sig desværre fra den våde side og der var bred enighed
om at markedet ikke var helt det samme som i Flensborg. På
hjemturen blev det besluttet at turen næste år vender tilbage til
Flensborgs juleklædte gågader.
Vi glæder os til en endnu større tilslutning i 2010.
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.
Og tak til de herrer, der satte det så smukt op og tog det hele ned
igen.
Sta’visen
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 bliver annoncørernes annoncer lagt ud på hjemmesiden
www.stae.dk. Der arbejdes på links til annoncørernes hjemmeside.
Alle er som sagt velkomne til at fatte blyanten, hvis man sidder inde
med noget som man har lyst til at dele med alle vi andre.
Der er meget benarbejde i forbindelse med at lave avisen, så igen
mange tak til alle vores trofaste løbere omkring annoncer. Lars Jon
Andersen har påtaget sig opgaven med opsætningen af Sta’visen.
Stae.dk.
En stor tak til vores it-guru Torsten Thomsen der står for
opsætningen af hjemmesiden. Der er stadig mulighed for at tilmelde
sig borgerforeningens nyhedsbrev på hjemmesiden. Dette betyder,
at du får posten direkte på din e-mail og det sparer os i bestyrelsen,
rigtig meget tid i forbindelse med omdelingen. Et ekstra plus er, at
man ikke risikerer at posten fra borgerforeningen ryger ud med
reklamerne.

Borgerhus.
Som det fremgår af regnskabet, har der igen i det forgangne år
været stor aktivitet med omkring udlejning af både huset, borde og
stole og service. Forsøget i bestyrelsen om at lave en turnus ordning
for optælling kører rigtig godt. Selv om der er datoer der ikke
passer ind er der ingen problemer med at bytte internt. Vi har vagt
1 uge ad gangen = hver 9. uge. Sanne & Bjarne står stadig for
udfærdigelse af lejekontrakter m.m. Ved hver udlejning bliver der
opsat mobil nr. til den person der har vagten.

I ugen op til påske i 2010 er borgerhuset lukket, da det er tid til, at
gulvet skal have den store omgang. Dvs. nedslibning og ny lak. Så er
der nogle frivillige det har tid og lyst til denne opgave er i
velkommen til at give tilsagn.
Hos Fonden Sparekassen Vendsyssel søgte vi om midler til indkøb af
nye borde. Vi fik 10.000 kr. til hjælp til indkøb af 12 store borde og
12 små borde.
Ligeledes havde vi ansøgt om midler til nye gardiner, men fik afslag.
Vi har derimod modtaget 5000 kr. fra den nu nedlagte Vester
Hassing Erhvervsforening og disse penge er blevet øremærket til
nye gardiner.
Vi er i gang med planlægning til en natur og undervisningsskov på det
grønne område bag ved volden. Sanne og Bjarne er tovholder på
opgaven.
Nye tiltag.
I året 2010 vil der blive afholdt arrangementer, se datoer på
hjemmesiden. De borgere der ikke er tilmeldt nyhedsbrev vil stadig
få invitationer leveret i postkassen.

Sluttelig vil jeg gerne sige 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 2010.

Opfordring fra generalforsamlingen. Kælkebakken trænger til
oprydning, evt. en fremtidig opgave bestyrelsen kunne stå for at
løse.
3. Fremlæggelse regnskab.
• Bjarne Pedersen gennemgik regnskabet og svarede på opklarende
spørgsmål til regnskabet. 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 bla. gennemgang af bilag og de forskellige
posteringer, hvad der var indeholdt i dette beløb, det samme var
gældende med de øvrige noter der stod ud for inventar og øvrig
vedligeholdelse. Regnskabet blev godkendt, uden yderligere
kommentarer.
• Mangler kr. 4000.- fra Aalborg kommune for betaling af
dagplejerne i byen låner borgerhuset. Har rykket kommunen et par
gange for den manglende betaling.
• Der blev fra forsamlingen opfordret til, udover bestyrelsesfesten,
at honorere dem der laver et ekstraordinært stort arbejde i
forhold til udlejningen af borgerhuset.
4. Indkomne forslag
• Intet.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
• Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet forsætter uændret. Dvs.
200 kr. for alm. husstand og kr. 100.- for husstande hvor en er
pensionist. Dette blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af bestyrelse.
• Pkt. a deles op i 2 pkt. a og a1, jf. punkt 1.
a. Valgt for 2 år
Hanne Simonsen
Ole Stein
Gitte Pedersen (Genvalgt)
Lars Bærentsen (Genvalgt)
a.1 Valgt for 1 år.
Bjarne Pedersen (Genvalgt)

7.
•

•

•

b. Bestyrelsessuppleanter, valgt for 1 år
1. suppleant: Dorthe Baisgaard
2. suppleant: Naja Czaja
c. Valg af revisor:
Valgt for 2 år
Karsten Vestergaard
Valgt for 1 år
Hanne Lykke
d. Revisorsuppleant:
Klaus Wehner
Eventuelt
Snerydning: En opfordring fra generalforsamlingen til borgere i
Stae. Det er ikke fair, at fortovene ikke er ryddet for sne så man
skal gå på vejen med f.eks. barnevogn. Det er ikke kun borgerne, det
er også kommunen der skal stå ved sit ansvar. En opgave for
bestyrelsen, skriv eksempelvis om det i Sta’visen.
Ungdomsfest: Generalforsamling efterlyser om bestyrelsen er obs
på ungdomsfester. For et par mdr. siden var der en ungdomsfest i
borgerhuset som gik lidt for vidt, i forhold til naboer med mere.
Reglerne i lejekontakten er strammet op: Til alle ungdomsfester
skal der være mindst 6 voksne (forældre) til stede under hele
arrangementet. Navnene på de 6 voksne (forældre), skrives på et
stykke papir med tilhørende 6 mobilnumre. Skrivelsen med navne og
mobilnumrer afleveres en uge før udlejning og sendes rundt til hele
bestyrelsen, så alle bestyrelsesmedlemmerne kan få fat i de
ansvarlige for festen.
Planer for lejeplads: Der forsættes stadig med nye tiltag: Junglesti
og bord i sandkassen. Midlerne er ved at blive indhentet.

• Frk. Hanne Mortensens arv til Hals Kommune: Bestyrelsen har
kontaktet lokal politikeren – Marian Geller – da hun har vist
interesse for Stae. Bestyrelsen håber igennem Marian Geller, at
kunne påvirke beslutningsprocessen, så en del af arven går tilbage
til det lokalsamfund, hvor Frk Hanne Mortensen boede.
Det bliver formodentlig afgjort på næste byrådsmøde, hvordan
arven skal fordeles.
Generalforsamlingen ønskede forklaring på hvad frk. Hanne
Mortensens arv til Hals Kommune var/omhandlede.

•

•
•

•

•

”Arven” kan kun bruges til nye tiltag, som går udenfor den daglige
drift.
Oplysning om følgende to arrangementer:
1. Vin & ost: Husk d. 12/02-10
2. Fastelavn: Husk d. 14/02-10
Cykelsti: Aalborg kommune har det på budget for 2011.
Vindmøller: Vattenfall har søgt om tilladelse til, at opstille 3
testvindemøller øst for Nordjyllandsværket. Dette er givet videre
til vores bestyrelsesmedlem som er næstformand i samrådet.
Bestyrelsen har opfordret samrådet til at afholde en orientering,
hvor evt. Vattenfall bliver inviteret.
Risikozone: Nordjyllandsværket er udpeget som muligt terrormål.
Dette kombineret med oplagring af ammoniak, gør at området
omkring værket er i risikozonen. Generalforsamlingen opfordrede
bestyrelsen til, at havde en holdning til denne problematik.
Hundeefterladenskaber: Stadig et stort problem, at borgere ikke
samler efterladenskaber op efter deres hunde. Har haft det i
Sta’visen med opfordring i 2009.
Opfordring til at bringe artiklen i Sta'visen igen, omhandlende
opsamling af hundeefterladenskaber.

Mvh.
Gitte Pedersen

