Referat at generalforsamling i Stae
Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i
Borgerhuset.
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 bestyrelse
a. På valg er:
Mads Sørensen – villig til genvalg
Jacob Kildedal – villig til genvalg
Dorthe Wiederholt Andersen – villig til genvalg
Søren Møller – villig til genvalg
Torsten Thomsen – modtager ikke genvalg
Tomas Bertelsen – afgår udenfor tur
b. Valg af bestyrelsessuppleanter
c. Valg af revisor
d. Valg af revisorsuppleant
7. Eventuelt
Vi startede kl. 18:30 med spisning af gule ærter.
Fra bestyrelsen var mødt: Hanne Simonsen, Mads Sørensen,
Lars Bærentsen, Søren Møller, Jacob Kildedal, Marina
Andersen og Dorthe Andersen.
Derudover var mødt mellem 40 og 45 medlemmer.

Formanden Mads Sørensen indledte generalforsamlingen med
at byde alle velkommen og give en kort orientering om
Forenings-el (da repræsentanten fra Energi Nord var
udeblevet). Hvis man er kunde hos Energi Nord, kan man
melde sig til Forenings-el, hvilket giver en meget lille
besparelse, men ideen er, at Energi Nord i stedet for at bruge
penge på annoncer og reklamer giver pengene til de
foreninger, der melder sig til. Borgerforeningen vil så hvert år
få kr. 100 pr. medlem, der har meldt sig til Forenings-el –
penge vi kan bruge som vi vil, til gavn for foreningen.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Kristian Simonsen, der blev valgt til
dirigent ved akklamation.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden Mads Sørensen:
Borgerhus: Borgerhuset har været lejet ud færre gange i
2012, men der har samtidig været færre investeringer i
huset, så der er alligevel blevet et fint overskud.
Udendørsarealerne: Der har ikke rigtig været nogen
udvikling vedr. undervisningsskoven, men vi er glade for at
Bjarne og Sanne stadig vil lægge nogen kræfter i at få
projektet op at stå. Samtidig gives en efterlysning vedr.
ukrudtsbekæmpelse, hvis nogen har lyst til – eller kender
nogen, der har lyst til - at bruge lidt tid en gang i mellem til
at fjerne lidt ukrudt omkring Borgerhuset vil vi meget gerne
høre fra jer.
Julebelysning: Julebelysningen blev slukket et par dage
efter det var blevet opsat. Mads havde kontakt til
kommunen, der havde slukket for det, da de mente, at vi
ikke have overholdt lovkravene omkring tilslutningen. Det
viste sig, at det var kommunen, der ikke havde fået skiftet
sikringer i masterne – dette blev gjort og lysene tændt.
Kommunen lovede p.g.a. fadæsen at nedtage lysene – nu er
de væk og vi er spændte på om de dukker op igen.

Flag: Vi har købt nye flag og flagstænger bl.a. med lidt hjælp
fra AKE fonden. Der er stadig gamle stænger og flag, hvis
nogen gerne vil have et sæt.
Hanne Mortensens arv: resten af Hanne Mortensens arv er
kommet til fordeling i gammel Hals kommune. Vi blev – med
ganske kort varsel – bedt om at indsende ønsker. Vi har
ønsket: en rundkørsel i krydset Halsvej/ Omfartsvejen, ny
julebelysning, nyt skur ved Borgerhuset, junglesti ved
legepladsen og en cykelsti fra Rærup til Stae.
3. Regnskab:
Den nye økonomimand/ kasserer Jacob Kildedal fremlagde
det reviderede regnskab, der på nogle punkter afveg fra
forrige år. Der er en større post fra Teknologisk Institut for
at kontrollere hoppepuden – Bjarne (tidligere kasserer)
kunne supplere med, at denne regning de foregående år, er
blevet betalt af kommunen. Der var ikke så stort overskud
til os fra Limfjordsfesten, der var købt flag, der var indkøbt
en brugt havetraktor med sneskraber, overskuddet fra Sct.
Hans var noget mindre end forrige år, modsat var
vandudgiften mindre, da der havde været et utæt urinal i
2011, men alt i alt et pænt overskud.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og Jacob
fik ros for sin humoristiske gennemgang af de tørre tal.
4. Der var ingen indkomne forslag.
5. Kontingent:
Kontingentet blev fra bestyrelsen forslået til at være det
samme – kr. 200 pr. husstand. Der blev stillet spørgsmål
omkring, hvorfor der blev vedtaget en kontingentforhøjelse
for pensionister sidste år. Mads gav forklaringen, der også
kan læses på Stae.dk. Der blev i den forbindelse spurgt til,
om vi har mistet medlemmer på baggrund af forhøjelsen – vi
har mistet ca. 10 – 15 medlemmer. Indtægten er steget en
smule uanset, men vi håber selvfølgelig, at de fleste vender
tilbage hen af vejen. Bjarne foreslog en lille ”sælgende”
artikel i Sta’visen.

Kontingentet fastholdes på kr. 200 pr. husstand.

6. Valg:
a. til bestyrelsen:
på valg Mads Sørensen – blev genvalgt
på valg Jacob Kildedal – blev genvalgt
på valg Dorthe Wiederholt Andersen – blev genvalgt
på valg Søren Møller – blev genvalgt
på valg Torsten Thomsen – i stedet blev valgt Bo
Kristensen
uden for tur Tomas Bertelsen – i stedet blev valgt Jane
Rather - for 1 år
b. til bestyrelsessuppleanter:
Eva Krogsgaard blev genvalgt
Linda Pretzmann blev nyvalgt – begge for 1 år
c. til revisor:
Hanne Lykke Hansen er på valg – genvalgt for 2 år
d. til revisorsuppleant:
Henrik Eske Jensen – genvalgt for 1 år
7. Eventuelt.
 Der blev stillet forslag om kontrol af vandforbrug.
 Der blev spurgt til vores ansøgning om deltagelse i
projekt ”Energihus” – Mads svarede at vores ansøgning
desværre ikke er blevet godtaget med begrundelsen, at vi
ligger for tæt på Aalborg – projektet skal tilgodese
nybyggeri i udkantsdanmark.
 Bjarne Pedersen havde et lille indlæg om Limfjordsfest, at
der er ændret på bemandingen, således at man vælger sig
ind på en arbejdsopgave og henstillede til borgernes
velvillighed til at deltage som hjælpere til dette
arrangement, så Stae Borgerforening stadig kunne være
medarrangør af Limfjordsfesten.
 Jacob Kildedal havde et lille indlæg omkring den gamle
kælkebakke – hvis nogen skulle have lyst at give en
hjælpende hånd, med fældning af træerne så

kælkebakken kunne blive genetableret, kan man skrive
eller ringe til ham, så vil han arrangere en arbejdsdag.
 Gitte Pedersen efterlyste et rygelæskur ved Borgerhuset –
en anden foreslog at flytte gasflaskerne over på den
anden side af Borgerhuset og lave rygeplads i carporten.
 Klaus Wehner foreslog at Borgerforeningen udarbejder en
folder med de stier, der findes rundt om Stae. Eventuelt
også laver aftaler med nogle af jordejerne heromkring om
stier/ markveje borgerne må benytte. Karsten Vestergård
fortalte at han for ca. 10 år siden var med til at udarbejde
noget materiale, hvor stierne blev indtegnet – dette er
aldrig blevet brugt.
 Afslutningsvis blev der givet vin til Torsten Thomsen som
tak for det gode arbejde i bestyrelsen – til Keld Laursen
for snerydning ved Borgerhuset – og til bankobestyrer
Bjarne Pedersen for arbejdet med undervisningsskoven
med mere.

Referent: Hanne Simonsen

Dirigent: Kristian Simonsen

