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Refeat af ordinær generalforsamling 2018 
 

 LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune 

Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.00 
Sønderholm Skole, 9240 Nibe 

35-40 deltagere 
 

 

1. Velkomst ved formand Jørgen Folkvang 

2. Åbningstale ved vikarierende rådmand Mads Sølver Pedersen (V) 

3. Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret 

4. Det frivillige arbejde og projekter i Sønderholm – Årets Landsby 2016 – indlæg af en 
repræsentant for Sønderholm. 

5. Indlæg af samfundsforsker Johannes Andersen, Aalborg Universitet. – Er borgere, forvaltning 
og politikere klar til borgerinddragelse.  

6. Valg af dirigent 

7. Formandens beretning til godkendelse 

8. Beretning fra udvalg 

9. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

10. Udnævnelse af Årets Landsby 2017 og Årets Landsbyven 2017 

11. Forslag om ændringer af vedtægter 

12. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. marts 2018) 

13. Drøftelse af foreningens fremtidige virke 

14. Fastsættelse af kontingent 

15. Valg til bestyrelsen 

16. Valg af suppleanter for de under pkt. 15 valgte bestyrelsesmedlemmer 

17. Valg af revisor og revisorsuppleant  

18. Eventuelt   

 
Ad 1. Velkomst 

Jørgen Folkvang bød velkommen 

 

Ad 2. Åbningstale  

Vikarierende rådmand Mads Sølver Pedersen (V) var i sin åbningstale meget positiv overfor det nu-

værende samarbejde mellem kommunen og LAK, og udtrykte ønske om at samarbejdet ville fortsætte.  

 

Ad 3. Medlemsskab og stemmeret 

Generalforsamlingen besluttede at konstateringen af de tilstedeværendes medlemskab kunne afvente 

indtil en afstemning viste det nødvendigt.  

 

Ad 4. Indlæg om Sønderholm 

Formanden for Sønderholm Borgerforening Flemming Steen Sloth fortalte om de mange forskellige 

arrangementer og aktiviteter, der var i byen.  

 

Ad 5. Indlæg om borgerinddragelse 

Samfundsforsker Johannes Andersen, Aalborg Universitet fortalte at den demokratiske samfunds-

opbygning, som oprindeligt primært havde haft udgangspunkt i fællesskabet, var blevet mere 

borgerinddragende og individualistisk. Om at høre og lytte ikke var det samme. 

 

 

 



Ad 6. Dirigent 

Evald Lange Rise, Sønderholm Samråd blev valgt som dirigent. 

 

Ad 7. Formandens beretning 

Jørgen Folkvang aflagde en grundig beretning, som generalforsamlingen godkendte. Beretningen kan 

ses på hjemmesiden lakaalborg.dk.  

 

Ad 8. Beretning fra udvalg.  

LAK har ikke haft udvalg i 2017.  

 

Ad 9. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Flemming B. Johannesen omdelte og fremlagde regnskabet for 2017. Regnskabet udviste et under-

skud på ca. kr. 24.500, -, hvilet skyldes at det kommunale tilskud på kr. 15.000 ikke var blevet indbe-

talt i regnskabsåret – først i 2018. Der var budgettet med et underskud på kr. 10.000. Generalforsam-

lingen godkendte regnskabet.  

 

Ad 10. Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven 

Egense blev udnævnt til årets landsby 2017. Formand for Egense Borgerforening Marna Hagensby og 

Keld Merrild modtog blomster og den traditionelle indgraverede dirigentklokke på vegne af Egense by.   

 

Årets landsbyven 2017 blev Aalborg Kommunes Kunstfond. Næstformand Winnie Lauritzen modtog 

på vegne af hele kunstfonden 8 små glasfugle i LAKs farver lavet af glaspuster Anne Flohr, Lillevorde.  

 

Ad 11. Forslag om ændring af vedtægter 

Næstformand Leo Helmer fremlagde bestyrelsens ændringsforslag, som var sendt ud til medlemmer-

ne sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Den primære motivation for vedtægtsændringerne 

var at tilføje bestemmelser om at formand og bestyrelsesmedlemmer ikke må sidde i byråd, regions-

råd og Folketinget. Dertil forskellige andre mindre ændringer. Generalforsamlingen vedtog ændrings-

forslagene enstemmigt.  

 

Formand for Ulsted Samråd Mikael K. Simonsen havde til LAK-bestyrelsen fremsendt et supplerende 

ændringsforslag. Forslaget gik primært ud på at sikre, at forslag fra et medlem, som medlemmet øn-

sker behandlet på generalforsamlingen, blev udsendt til alle medlemmer. Generalforsamlingen vedtog 

enstemmigt at ændre teksten ”Skriftligt materiale, som bestyrelsen ønsker behandlet på generalfor-

samlingen, udsendes til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.” til ”Skriftligt materia-

le, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 1 uge inden 

generalforsamlingen”.   

 

Ad 12. Indkomne forslag 

Intet indkommet. 

 

Ad 13. Drøftelse af foreningens fremtidige virke 

Formand for Hou Samråd John Buhl roste bestyrelsens arbejde. Der var ingen punkter eller forslag til 

foreningens fremtidige virke.   

 

Ad 14. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på kr. 250, -, hvilket blev vedtaget. 

 

Ad 15. Valg til bestyrelsen 

Jeanette Bækgaard (Aalb. N), Brian Bjerrum Scharling (Aalb. S) og Leo Helmer (tidl. Nibe) blev gen-

valgt.  

 

 

 



Flemming Johannessen ønskede af helbredsmæssige årsager at trække sig fra bestyrelsen, og hans 

valgte suppleant ønskede ikke at træde til. Ingen af de tilstedeværende på generalforsamlingen øn-

skede at overtage den ledige bestyrelsesplads, hvorfor bestyrelsen fik generalforsamlingens godken-

delse til efterfølgende at supplere sig med et nyt medlem fra ”det tidligere Hals Kommune”-område.   

 

Jørgen Folkvang takkede Flemming for en givende og flot indsats som foreningens kasserer gennem 

mange år, og overrakte Flemming en glasfugl fra Anne Flohr som afskedsgave.   

 

Ad 16. Valg af suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer 

Finn Kier, Tylstrup, Teddy Christensen, Ferslev og Henrik Pedersen, Lundby blev genvalgt som sup-

pleanter for de under pkt. 15 genvalgte bestyrelsesmedlemmer.  

 

Bestyrelsen fik generalforsamlingens godkendelse til at finde en ny suppleant fra ”det tidligere Hals 

Kommune”-område. 

 

Ad 17. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Ole Dahl, Aalborg blev genvalgt som revisor og Poul Erik Christensen, Vokslev som revisorsuppleant. 

 

Ad 18. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt 

 

 

 

Referent: Leo Helmer 

 


