Referat LAK’s generalforsamling 2014
Afholdt d. 27. marts 2014 i Gandrups Skole
________________________________________________________________________________
Generalforsamlingen havde deltagelse af 45 - 50 personer.
Inden den egentlige generalforsamling var der indlæg af:
-

Afdelingsleder for Kultur, Landdistrikter og Fritid Lis Rom Andersen, og
Rådmand for Sundhed og Kulturforvaltningen Mads Duedahl

som begge håbede at det gode samarbejde i 2013 kunne fortsætte i fremtiden, ligesom der blev
inviteret til dialog og sammenhold.
-

Formanden for Gandrup Samråd Arne Jacobsen fortalte om alle de mange projekter og
tiltag, der var sket i Gandrup – Årets Landsby 2012 - de sidste år, samt de problemer og
udfordringer som stadigvæk var tilbage.

Præcis på det aftalte klokkeslæt ankom By, Bolig og Landdistriktsminister Carsten Hansen.
Lidt udenfor den normale dagsorden blev ministeren tildelt prisen Årets Landsbyven 2013. Sammen
med æren fulgte en lille stentøjsfigur lavet af en lokal landdistriktskunster Vibeke Gaard fra Barmer.
Stentøjsfiguren forestillede en pige med blæst i håret og sus i skørterne, og skulle minde ministeren
om det blæsende limfjordsland. Formand Jørgen Folkvang begrundede udnævnelsen til Årets
Landsbyven med at Carsten Hansen på trods af meget kritik fra mange fronter, havde formået at
vende den meget negative omtale af landdistrikterne til noget mere positive.
Ministeren fortalte derefter nærmere omkring de aktuelle problemstillinger, der eksisterer i
landdistrikterne, og remsede en masset tiltag op, som allerede var gjort, og gav endevidere nogle
bud på hvad der eventuelt yderligere kunne gøres, og ministeren roste de mange ildsjæle, som var
en vigtig forudsætning for at tingene overhovedet kunne forbedres.
Efter ministerens indlæg var der spørgsmål fra salen. I forbindelse med disse fortalte ministeren, at
han godt var klar over, at de små og mellemstore virksomheder på landet kunne have problemer
med at byde på de store kommunale udbud, men at denne problemstilling ikke lå under hans
ministerium, men at han gerne ville vende tilbage med en nærmere redegørelse.
Derefter tog ministeren af sted. LAK var vært ved nogle stykker smørrebrød, inden den egentlige
generalforsamling blev indledt med dagsorden, som vedtægterne foreskriver.
1. Pkt. 1 i vedtægterne er en konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret.
2. Arne Jacobsen, Gandrup blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt varslet.
3. Jørgen Folkvangs formandsberetning blev godkendt
4. I årets løb har der ikke været nedsat udvalg, hvorfor der heller ikke var beretninger fra sådanne.
5. Kasserer Flemming Johannessen gennemgik derefter årets regnskab, som forsamlingen
efterfølgende godkendte.
6. Udnævnelse af Årets Landsbyven 2013 var overstået, hvorefter Gudumholm blev udnævnt, som
Årets Landsby 2013.
7. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
8. Under punktet ”drøftelse af foreningens fremtidige virke” kom der spørgsmål omkring den nye
skolereform, hvilket blev drøfte af forsamlingen, som dog endte med at fastslå, at skoleform og
læringsindhold var udenfor LAKs interesseområde.
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9. Næste års kontingent forblev uændret på kr. 250,00
10. Formanden vælges for 2 år, og var ikke på valg i år
11. Per Holmgaard, Tylstrup – som repræsentant for Aalborg Nord, og Leo Helmer, Vokslev – som
repræsentant for Aalborg Vest, blev genvalgt. Som repræsentant for Aalborg Sydøst var der
nyvalg til Brian Bjerrum Scharling, Volsted.
12. Som personlig suppleant for Per Holmgaard var der nyvalg til Hans Christian Christiansen. Som
personlig suppleant for Leo Helmer var der genvalg til Henrik Pedersen, Lundby, og endelig blev
Teddy Christensen, Ferslev, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, valgt som personlig
suppleant for Brian Bjerrum Scharling.
13. Der var genvalg til revisor Ole Dahl, Vodskov og revisorsuppleant Poul Erik Christensen,
Vokslev.
14. Der var ingen punkter under eventuelt.

Referat Leo Helmer

