Referat af generalforsamling i Stae
Borgerforening afholdt den 29. januar 2019.
I år var de traditionelle gule ærter udskiftet med pulled pork og
børnefamilierne var meget velkomne til at deltage. Ca. 45 tilmeldte nød den
dejlige mad og lidt flere dukkede op til selve generalforsamlingen.

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
Klaus Wehner stillede op som dirigent og valgt ved akklamation. Klaus
startede med at takke for mad!
Klaus kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt ifl. vedtægterne:
annoncering på Facebook.com og nyhedsbrev den 7/1-2019.

Derefter gik ordet til formanden:

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen:

Arrangementer:
Fastelavnsfest: Formanden kunne berette at første arrangement på året, som
foregik lige som det plejer, med glade børn, fastelavnsboller og igen
indendørs tøndeslåning.

Amerikansk temafest: Forårsfest med amerikansk tema, endda også med
udklædte deltagere. Pulled pork og cheesecake og Mike Santis spillede op til
dans. En rigtig dejlig aften.

Sct. Hans fest: Præsten fra Vester Hassing, Jessie holdt talen, udfordringer
med tilmeldinger, på trods deraf masser af mad. Dette arrangement vil blive
vurderet og muligvis ændring til 2019.

Grill arrangement: Et af de bedste arrangementer, fordi at det ikke kræver så
meget af bestyrelsen, men alle hygger sig. Dejligt når nye tilflyttere vælger at
være med.
Nabohjælp: På initiativ af Carina Ørum blev der inviteret en politibetjent, som
fortalte om forebyggelse af indbrud. Der var mulighed for at tilmelde sig
Nabohjælp på aftenen eller derefter. Opfordring fra formanden til at tilmelde
sig, så vi alle kan være sikre i Stae. Mouridsen Gardiner har sagt ja til at
sponsorere skilte. Afventer tilladelse til opsætning.
Halloween: 3 år i træk, en stor succes, faktisk måtte vi melde om udsolgt.
Bedste kage og bedste udklædning blev valgt. Dog et arrangement som
kræver rigtig meget arbejde af bestyrelsen, men altid ros af deltagerne.
Grønkålsfest: En gammel tradition, god tilslutning. Banko, flæsk og pølse og
risalamande og mange glade mennesker.

Tysklandstur: Meget vellykket og hyggelig tur som altid. En våd omgang for
nogle, især betjeningen havde svært ved at tale rent.
Julestue: Et af de nyere arrangementer, som er blevet en tradition med
masser af julehygge. På trods af meget dårligt vejr, var der mange
besøgende i huset.
Arbejdsdage i borgerhuset: Ikke altid lige velbesøgt, men vi er glade når folk
vil støtte op. Det er altid hyggeligt og en god måde at hjælpe på, sammen går
det hurtigere. Vi slutter af med pizza i borgerhuset.

Ingen spørgsmål til formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Ordet er kasserens.

Staevisen viser samme tendens som vi har set i nogen år, nemlig at vi får
mere og mere svært ved at finde sponsorer.
Sct. Hans ligger fint på det samme niveau.
Modsat har grønkålsfesten det svært og den opbakning vi før har haft er
dalende, og maden i år har været en del dyrere end vi har haft det før, da vi
skulle betale os til en del af menuen.
Tysklandsturen blev gennemført igen i år og jeg hører at det var en rigtig god
tur, som også økonomisk klarer sig godt som den plejer.
Julestuen svinger også lidt, men er lidt bedre end sidste år.
Grill arrangementet var igen i år en succes og vejret var godt. Der var en del
vin til overs som vi gemte til bestyrelsesfesten, hvorfor der ligger ca 1000 i
bestyrelsesfesten og som var købt ind til grilarrangementet.
Bestyrelsesfesten blev rigtig billig. Vi var dels ikke så mange som vi har været
før. Dels havde vi vin fra grillarrangementet, og det lykkedes os også at finde
nogen rigtig billige løsninger i år.

Halloween var en stor succes. Vi lavede nogen investeringen sidste år, som
af forskellige årsager først blev betalt i dette regnskabsår. Det betyder at der
ligger udgifter på 2250 DKK fra 2017 i dette års regnskab. For
sidste år gav faktisk underskud, hvorimod 2018 var et rigtig godt år for
halloween.
Forårsfesten gik rigtig godt, også med stor opbakning.
Diverseposten ligger et smule højere end sidste år og den primære forklaring
herpå skal findes i at der er indkøbt en ny kasererprinter.
Leje af borgerhuset er gået rigtig godt i år, og faktisk ligger der 19500 kr fra
dagplejernes brug af huset i
2018, så vi er helt oppe på godt 123.000, så det er rigtig flot.
Møbeludlejningen er også gået rigtig godt.
Vi har haft nogen gode arbejdsdage hvor vi har haft god opbakning og det har
selvfølgelig kostet lidt.
Forsikring er lidt højere, fordi der betalt noget til 2019
Afgifter er så lav fordi der ligger 9900 under udlejningudgifter.
Øvrig vedligehold er service på opvaskemaskinen.
Papir og sæbe burde være højere, men ligger under diverse.

Regnskabet blev godkendt, dog med nogle spørgsmål til forskellige punkter.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ingen forslag modtaget.

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

6. Valg af bestyrelsen
På valg er:

På valg er:
• Søren Møller - ønsker genvalg
• Mads Sørensen - ønsker genvalg
•

Dorthe Andersen - ønsker genvalg

• Martin Jacobsen- ønsker genvalg
• Jacob Kildedal – ønsker ikke genvalg (er flyttet fra byen)
• Jakob Iversen – udgår udenfor tur (er flyttet fra byen)
• Peter Jensen – udgår udenfor tur

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
• Kristina Bragason - ønsker genvalg
• Ulrik Nielsen - ønsker genvalg

Suppleant Ulrik Nielsen indtræder i bestyrelsen sammen med Kristina
Bragason og Susanne Vase Jensen. De blev valgt ved akklamation sammen
de nye suppleanter.

Der er fundet nye forslag til suppleant posterne og det er Pia Christensen og
Mogens Frimann og de indtræder som suppleanter i det de tidligere
suppleanter træder ind i bestyrelsen. De nye kandidater præsenterede sig
selv og blev valgt ved akklamation.

Bestyrelsen ser således ud som følger:

Søren Møller
Mads Sørensen
Dorthe Andersen
Jane Rather
Susanne Vase Jensen
Ulrik Nielsen
Martin Jacobsen
Kristina Bragason
Mette Grøn
Suppleanter:
Pia Christensen
Mogens Frimann

Bestyrelsen konstituerer sig ved næstekommende bestyrelsesmøde.

Valg af revisor
På valg er Hanne Lykke: Hanne Lykke bliver valgt ved akklamation.

Valg af revisorsuppleant
Til suppleant er foreslået Lars Bærentsen: Godkendt ved akklamation.

Formanden takkede Peter Jensen, som den eneste afgående i bestyrelsen,
som var tilstede.

Eventuelt: Ordet er frit til deltagerne og Keld Larsen var den første kunne
berette at der mangler flis til bedene omkring borgerhuset. Det fremskaffes af
bestyrelsen. Byggetilladelse vedr. lejetårnet arbejdes der stadig på at få på
plads. Nyt velkomst skilt er heller ikke på plads, da regler for placering
vanskeliggøre det. Det er en udfordring. Den nye menu blev godkendt.
Næstformand Mads Sørensen kunne finde frem til at Stae
Borgerforeningunder i CVR registret stadig står opført under Bjarne
Pedersen, muligvis dette er medvirkende til forviklinger. Der blev rost for
bedre skiltning vedr. parkering omkring borgerhuset. Vidensdeling fra andre
borgerforeninger, godt forslag. Lidt svært at regulere varmen i borgerhuset,
muligvis der kan spares penge. Ulrik Nielsen kikker på det.
Forslag vedr. arbejdsdage: evt. betale sig fra at få en havemand til ukrudtet.
Evt. kommunepedeller, desværre er de ikke tilgængelige pt, bestyrelsen har
forsøgt at få hjælp tidligere.

Klaus Wehner takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev hævet efter der ikke var flere indslag til evt.
Referent: Dorthe Andersen Dirigent: Klaus Wehner

