Refeat af ordinær generalforsamling 2017
LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune
Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.00
Holtet Idrætsforening - Klubhuset Aalborgvej 212 9362 Gandrup
Ca. 50 fremmødte
1. Velkomst ved Formand Jørgen Folkvang
2. Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret
3. Det frivillige arbejde og projekter i Holtet/Gåser – Årets Landsby 2015 – indlæg af en
repræsentant for Holtet/Gåser
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Indlæg af Professor Johs. Nørregaard Frandsen; modsætning? - land og by
Valg af dirigent
Formandens beretning til godkendelse
Beretning fra udvalg
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven
Forslag om ændringer af vedtægter
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. marts 2017)
Præsentation af og debat om ønsker til kommunens budget for 2018
Drøftelse af foreningens fremtidige virke
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg til bestyrelsen
Valg af 3 suppleanter for de under pkt. 15 valgte bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt

Efter aftale med generalforsamlingen blev pkt. 9 taget efter pkt. 4.

Ad 1 Velkomst
Jørgen Folkvang bød velkommen

Ad 2 Medlemsskab og stemmeret
Medlemsskab og stemmeberettigelse blev ikke konstateret, idet det ikke viste sig nødvendigt.

Ad 3 Indlæg om Holtet/Gåser
To repræsentanter fra byen fortalte om, hvad der er sket i byen:
 Har arbejdet med få bredbånd til byen
 Har pyntet byen op med blomsterkummer, cykelstativer, bord/bænkesæt, så det ikke ser så
kedeligt ud :-)
 Holdt fællesspisning, arbejdet på stisystem mv.
 Har arbejdet på fartbegrænsning i Gåser og har fået hastigheden ned på 60 km/t.
 Har flere hjertestartere i området og har 23 på hjælpere på listen
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Ad 4 Indlæg om modsætning land/by
Professor Johs. Nørregaard Frandsen fortalte om modsætning land/by. En spændende og interessant
foredrag om urbanisering, med tidsperspektiv fra 1870-80, 1950’erne og frem til 2016.
Ad 5 Dirigent
Jørgen Hansen fra Holtet blev valgt som dirigent.
Ad 6 Formandens beretning
Jørgen Folkvang aflagde beretning. Den blev godkendt.
Ad 7 Beretning fra udvalg.
Der var ikke nogle.
Ad 8 Fremlæggelse af revideret regnskab
Flemming B. Johannesen omdelte og fremlagde regnskabet. Det blev godkendt.
Ad 9 Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven
Sønderholm blev udnævnt til årets landsby. 6 repræsentanter fra byen var mødt op for at modtage
prisen. Årets landsbyven blev Nibe Avis, 3 medarbejdere var mødt frem. Redaktør og bladchef
takkede for prisen. Nibe Avis er en gratis, omdelt avis idag, der prøver at være proaktiv på
landdistriktsstoffet. Avisen er 99 år gammel.
Ad 10 Forslag om ændring af vedtægter
Leo Helmer fremlagde bestyrelsens ændringsforslag. Den primære motivation er at tilføje et afsnit om
at formand og bestyrelsesmedlemmer ikke må sidde i partipolitiske folkevalgte fora. Dertil forskellige
mindre ændringer.
Flg. ændringer blev indarbejdet i forhold til det fremviste forslag: 1. ‘partipolitiske folkevalgte fora’
ændres til ‘byråd, regionsråd og folketing’. 2. Det tilføjes, at de to sidste bestyrelsesmedlemmer ikke
har stemmeret. 3. Tilføjes ‘Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsorden.’
Pga. den manglende udsendelse af forslaget forud for generalforsamlingen til medlemmerne blev
forslaget lagt til side og generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at genfremsætte på næste års
generalforsamling.
Ad 11 Indkomne forslag
Intet indkommet.
Ad 12 Præsentation af og debat om ønsker til kommunens budget for 2018
Jørgen Folkvang fremlagde LAKs budgetønsker for 2017.
Ad 13 Drøftelse af foreningens fremtidige virke
Jørgen Folkvang efterlyste ideer og forslag fra generalforsamlingen til, hvad LAK skal bruge tid på.
Der blev spurgt på baggrund for valg af entrepriser for renoveringer af 3 skoler i Hals. Det blev
foreslået, at LAK kunne tage denne sag op overfor kommunen.
Ad 14 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 250 kr. Det blev vedtaget.
Ad 15 Valg af formand
Jørgen Folkvang, Egense blev genvalgt
Ad 16 Valg til bestyrelsen
Janne Severinsen og Flemming B. Johannesen genopstiller. Mette Wulf fra (tidl. Sejlflod) blev valgt.
17. Valg af 3 suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer
Janne Severinsen: finder selv suppleant.
Flemming B. Johannesen: Jens Just blev valgt.
Mette Wulff: har ikke nogen.
Bestyrelsen blev opfordret til at finde en suppleant for Mette Wulff.

18. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Ole Dahl blev genvalgt som revisor og Jens Erik Kristensen som revisorsuppleant.
19. Eventuelt
 Opfordring fra rådmand Mads Duedahl til at deltage i Landdistriktskonference i Gigantium den
5. april kl. 19.
 Peter Pindstrup: Tilmelding på kommunens hjemmeside til konferencen. Brug også
kommunens facebook side.
 Peter Pindstrup: Husk at der snart er ansøgningsfrist til AKA og forskønnelsespulje
 Nibe Avis opfordrede til at tage en avis med
 Sønderholm takkede for kåringen

Referent: Brian Scharling

