
Referat af generalforsamling i Stae
Borgerforening afholdt d. 30. januar 2018.
Der var tilmeldt 34 til de obligatoriske gule ærter. En håndfuld dukkede op efter de gule ærter var 
ryddet af bordet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af bestyrelsen

7. Eventuelt 

1. Valg af dirigent

Claus Wehner stilte op som dirigent og valgt ved akklamation. Claus startede med at takke for 
mad!
Er der indkaldt rettidigt: Annonce fra Hals avis 2. januar er dokumentere rettidig indkaldelse.
Claus konstaterede at dagsorden er udsendt via nyhedsbrev og der er kommet ændringsforslag 
ind efterfølgende.
Værsgo til formanden.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen.

• Udendørsarealer
◦ Bordtennisborde: Der er opstillet udendørs bordtennisborde. Penge her til er modtaget 

fra pulje.
◦ Håndboldmål: Der er via puljer også blevet penge til hånboldmål.

• Borgerhuset
◦ Der er opsat skabe til ekstra inventar på handicaptoilettet

• Arrangementer:
◦ Fastelavn: Afholdt indendørs igen. Stadig god succes med fastelavn indendørs.



◦ Græsk fest: En god fest hvor der ikke var taget billeder til beretningen. Mike Santis 
spillede igen op til dans.

◦ Skt. Hans.: Godt arrangement. Denne gang med to grise. Der var masser af mad. Der 
regnede desværre da bålet skulle tændes, men i år kunne det tændes. Der blev takket 
de frivillige der hjalp med gaveindsamlingen til tombolaen.

◦ Grill aften: Hyggelig sommer aften. Folk sad og hyggede til sent på aftenen.
◦ Arbejdsdage: Der havde været 3 arbejdsdage med svingende antal deltagere.
◦ Halloween fest: Afholdt for 2. år og er stadig en godt arrangement. Vi håber på flere 

deltagere til næste år.
◦ Grønlangkålsfest: En hyggelig aften med god mad og det altid spændende bingo.
◦ Tysklandstur: Turen blev desværre aflyst i år pga. manglende tilmeldte.
◦ Julestue: En kold men hyggelig dag. Fakkeloptoget med tamburkorps gik op til juletræet

hvor julemanden dukkede op.
• Andet

◦ SMS hjertestop ordning: Der er lavet en hjertestop anordning der gør at der skrives 
besked til frivillige der hurtigt kan dukke op give førstehjælp til folk med hjertestop, 
inden ambulancen når frem. Området Stae er i er fra Rærup til Gandrup.

Spørgsmål fra salen:
Hvad er der med legetårnet? Vi har købt et billigt legetårn til 5000. Kommunen vil have 
godkendelse til opsætning og den har vi desværre ikke endnu. Tårnet bliver opbevaret indendørs 
ind til en godkendelse er på plads.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Ordet er kasserens.
Poster som kasseren bl.a. nævnte:

• Stavisen: Der er desværre manglende sponsorer til Stavisen. Det giver et mindre indtægt.
• Legeplads: Legetårne har kostet den del, derfor er der stor afvigelse på legeplads.
• Skt. Hans. Giver bedre da det var en billigere gris og os selv der stod for stegning.
• Julestue: Der er en stor udgift til fakler. Dette giver et mindre overskud.
• Diverse:

◦  Bl.a. træværk til byskilte.
◦ Batteri til havetraktor. 
◦ Hjemmeside opkobling. 

• Huset: Udlejningen falder lidt.
• Rengøringen er blevet billigere.
• Der bliver brugt mere varmere. Ingen ved hvorfor.

Der kan være mulighed for at betale lån ud når kontingentet for 2018 er røget ind. Dette kan gøres 
for ikke at betale renter.

• Inventar:  
◦ Skabe til handicap toilettet er en del af det større beløb.
◦ Også en ny fryser skulle indkøbes da den tidligere gik i stykker.

• Øvrig vedligehold:  Falck abonnement, myregift.

Spørgsmål fra salen:
Arrangements rengøring er det trukket fra i arrangementet? Nej

Det ser generelt fint ud for økonomien. 
Regnskabet er godkendt ved applaus.



4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået en revidering 

§4 – Generalforsamling Stk.2

Nuværende

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal,

indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved kort

annoncering i den lokale presse, med henvisning til dagsorden på

www.stae.dk.

Forslag til ændring:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal,

indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved

annoncering på Facebook.com og nyhedsbrev, med henvisning til

dagsorden på www.stae.dk.

Hvem stemmer for: Der er flertal. Ingen stemmer imod. 
Forslaget er godkendt.

5. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen havde ikke forslag til ændringer. Kontingentet forbliver det samme.

6. Valg ad bestyrelsen

På valg er:

• Jakob Iversen - ønsker genvalg

• Jane Rather - ønsker genvalg

• Peter Jensen - ønsker genvalg

• Linda Pretzmann - ønsker ikke genvalg

Da Linda ikke ønsker genvalg er Mette Fuglsang Grøn foreslået i stedet for Linda. Mette blev valgt 
ved akklamation sammen med de tre andre på valg.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

• Jeppe Laursen - ønsker ikke genvalg

• Gitte Pedersen - ønsker ikke genvalg



Der er fundet nye forslag til suppleant posterne og det er Kristina Schaltz Bragason og Ulrik 
Nielsen. De nye kandidater blev valgt ved akklamation

Valg af revisor
På valg er Claus Wehner: Claus Weher er forslag og valgt ved akklamation.

Valg af revisorsuppleant

Til suppleant er foreslået Lars Bæhrentsen: Godkendt ved appalus.

7. Evt.
Hvem er de nye Mette, Christiana og Ulrich.. De nye medlemmer rejser sig.

Tak til de afgåendes bestyrelses medlemmer! Der uddeles gave til de fratrådte medlemmer.

Generalforsamlingen blev hævet efter der ikke var flere indslag til evt.

Referent: Jakob Iversen Dirigent: Claus Wehner
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