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Referat af generalforsamling 28. februar 2019 
På Mou Skole, Ny Høstemarkvej 7, 9280 Storvorde 
 
 
 
Dagsorden 

1. Velkomst ved formand Jørgen Folkvang 
2. Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret 
3. Det frivillige arbejde og projekter i Egense – Årets Landsby 2017 – indlæg af en repræsentant 

for Egense 
4. Indlæg af Karen Lumholt. Karen nærer stor kærlighed til det decentrale Danmark, og holder 

mange foredrag rundt om i landet, hvor nye fællesskaber og løsninger på samfundets 
problemer spirer og gror. LAK har opfordret Karen til at komme med visionære input til 
Aalborg Kommunes nye landdistriktspolitik. 

5. Valg af dirigent 
6. Formandens beretning til godkendelse 
7. Beretning fra udvalg 
8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
9. Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven 
10. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. februar 2019) 
11. Drøftelse af foreningens fremtidige virke – fornyelse af landdistriktspolitikken 
12. Fastsættelse af kontingent 
13. Valg af formand – Jørgen Folkvang modtager genvalg 
14. Valg til bestyrelsen – Janne Severinsen, Mette Wulff og Tove Fønss er på valg. Janne modtager 

ikke genvalg, Mette og Tove modtager genvalg 
15. Valg af suppleanter for de under pkt. 14 valgte bestyrelsesmedlemmer 
16. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
 
Ad 1 Velkomst 
Jørgen Folkvang bød velkommen 
 
Ad 2 Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret 
Det blev besluttet, at generalforsamlingen vil konstatere de tilstedeværendes stemmeret, hvis det 
skulle blive nødvendigt. Der er ca. 40 mennesker tilstede. 
 
Ad 3 Det frivillige arbejde og projekter i Egense 
Repræsentant fra Egense fortalte om bl.a. forsamlingshuset. Vi kunne ikke være i det i aften, da det er 
lejet ud. Der er bla. lagt mange timer i renoverring af forsamlingshuset og etablering af bypark.  
 
Ad 4 Karen Lumholt holdte et indlæg om Udvikling i landdistrikter 
Slides fra indlægget er vedlagt referatet. Se desuden www.karenlumholt.dk  
 
Ad 5 Valg af dirigent 
Peter Møller fra Egense blev valgt. 
 
Ad 6 Formandens beretning til godkendelse 
Jørgen Folkvang aflagde beretning. Efter en kort drøftelse blev beretningen godkendt. Beretningen er 
vedlagt. 
 
Ad 7 Beretning fra udvalg 
Der er ingen udvalg. 
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Ad 8 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Regnskabet blev fremlagt. Der har manglet nogle bilag, hvad der blev beklaget. Der blev spurgt på 
antallet af landsbyer. Der er 72 landsbyer, og 46 foreninger/sammenslutninger er medlemmer af LAK. 
Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er vedlagt. 
 
Ad 9 Udnævnelse af årets landsby og landsbyven 
Jørgen Folkvang uddelte de to priser; den første er Årets Landsbyven 2018, som i år bliver Anita 
Rokkedal fra AOF. Anita Rokkedal har i forskellige områder af landdistrikterne fået et væld af kurser 
på benene. Hun er dygtig til at opfange lokale ønsker og behov, til at trække på lokale kræfter og 
ressourcer som undervisere og til at få kurserne arrangeret lokalt i forsamlingshuse, klubhuse, kirker, 
m.fl. Anita takkede for prisen. 
 
Dernæst uddeltes prisen for Årets Landsby 2018, den gik til Valsted. Valsted har gennem de sidste par 
år været en særdeles aktiv landsby. Byen har stablet et velbeskrevet og spændende projekt på benene, 
der på forbilledlig vis involverer hele lokalområdet. Elsebeth Poulsen, formand for Valsted 
Borgerforening, takkede for prisen og fortalte om deres arbejde i lokalområdet. De prøver at styrke 
fællesskab og samhørighed. Der er 239 beboere i landsbyen.  
 
Ad 10 Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle.  
 
Ad 11 Drøftelse af foreningens fremtidige virke 
Kommentarer 

• Der er  behov for flere almennyttige boliger i landdistriktet. Det kræver samarbejde med 
kommunen, for at det kan lykkedes. 

• Det er vigtigt at bemærke, at alle forvaltninger skal kende kommunens landdistriktspolitik. 
• Kan man få LAKs støtte til lokale projekter? Jørgen: Vi bakker op om alle gode projekter.  

 
Ad 12 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent på 250 kr. pr. landsby. Det blev vedtaget. 
 
Ad 13 Valg af formand 
Jørgen Folkvang genopstillede og blev valgt. 
 
Ad 14 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Flemming Midtgaard, Tove Fønss og Mette Wulff blev valgt 
 
Ad 15 Valg af suppleanter 
Følgende suppleanter blev valgt: 

• For Flemming Midtgaard (område sydvest): Jan Sort 
• For Tove Fønss (område nordøst): Flemming B. Johannessen 
• For Mette Wulff (område øst): Henning Hansen 

 
Ad 16 Valg af revisor og revisorsuppleant 
Ole Dahl blev genvalgt som revisor, og Poul Erik Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Ad 17 Evt.  

• Anna Kirsten Olesen (S, byrådet) opfordrede alle til at møde op til de kommende lokale møder 
ang. Landistriktspolitikken 

• Dirigenten takkede for god ro og orden 
• Jørgen Folkvang takkede for bespisning og arrangement fra Egense Borgerforenings side 

 
 
Referent 
Brian Scharling 
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Bilag 1 - Formandens beretning for 2018 
 
Medlemstallet var pr. 31. januar på 46 medlemmer, hvilket tæller ca. 80 - 90 % af befolkningen i 
kommunens landsbyer under 2.000 indbyggere; dette giver en god legitimitet og er en god opbakning 
til vores aktiviteter. Et par landsbyer har udmeldt sig, da de ikke længere hører til landdistrikterne, 
men til Aalborg by. Kommunen har de senere år været plaget af besparelser, og vi har alle oplevet 
serviceforringelser. Landdistriktsområdet er dog sluppet nogenlunde gennem besparelserne. Der er 
ikke skåret meget på landdistrikterne (LD); men heller ikke tilført nye midler, og vi bliver jo ikke 
ligefrem forgyldt. 
 
LD er efterhånden godt dækket ind af fiber; desværre endnu ikke helt i det åbne land. Vi har gennem 
flere år ønsket, at der bliver etableret kameraforbindelse mellem forsamlingshusene og borgerservice. 
Der er kommuner rundt om i landet, hvor dette fungerer godt og har betydet, at mange borgere har 
sluppet for at tage turen til kommunens centrum for at tale med borgerservice. Det vil kunne bidrage 
til, at afbøde de værste konsekvenser ved centraliseringen. Det har været på tale, at bogbusserne 
kunne udfylde lidt af den funktion; men disse er blevet beskåret drastisk i LD, så det vil ikke være 
nogen løsning. 
 
Kvikpuljen har vist sig at være en succes; der er god søgning på den. Den hurtige ansøgningsprocess er 
et godt tiltag. Midlerne i Kvikpuljen, som i øjeblikket er på kr. 100.000, tages ud af AKA puljen og er 
derfor en del af denne. 
Vi er meget glade for AKA-puljen; de mange projekter, der er gennemført med midler herfra, har haft- 
og har stor betydning i landsbyerne. Midlerne herfra genererer en overordentligt stor værdi i LD. I 
nogle år har der været rekordmange ansøgninger, og det har knepet gevaldigt med at få beløbet til at 
strække til. Sidste år, var der bemærkelsesværdigt få ansøgninger; der var således et større beløb i 
overskud, som AKA – gruppen besluttede at anbefale, at give videre til forsamlingshusene. Vi har 
undret os over denne pludselige opbremsning af ansøgninger. En af grundene er drift; vi hører flere af 
vores medlemmer give udtryk for, at de undlader at søge, fordi de ikke er sikre på at kunne løfte 
driften. Det er en problemstilling, der skal gøres noget ved. Det har gennem nogle år været en kutyme, 
at projekter med støtte fra kommunen ikke må medføre driftudgifter for AaK. Kunne man forestille sig 
en legeplads bliver anlagt i Østeråparken og al drift inkl udgifter forbundet med det, blev pålagt 
borgerne i Gug og Kærby? – Næppe realistisk! Det er dog det, der forventes af borgerne i LD. Det er 
ikke holdbart i længden og må ændres! I øvrigt er det udtryk for forskelsbehandling af borgerne. 
 
I 2015 var der en pulje på kr. 250.000 til blivende kunst i LD. Sammen med et tilskud fra Aalborg 
Kommunes kunstfond på kr. 125.000 og kr. 105.000,- fra Statens Kunstfond, blev det til 3x kr. 
160.000,- til 3 landsbyer til kunstprojekter. Der var 10 gode ansøgninger, hvilket for os viser, at der er 
et ønske og et behov for mere kunst i LD; der er desværre ikke siden blevet afsat midler til kunst i LD; 
det er et stort ønske. I øjeblikket går under 1% af kulturmidlerne ud i landdistrikterne – her er god 
plads til forbedringer 
 
Der er også ”Puljen til forskønnelse og udvikling af landsbyer” på kr. 4 mio. om året. Den har i nogle år 
nu givet mulighed for gennemførelse af nogle større og meget spændende projekter rundt om i LD. Det 
er efterhånden blevet til en del meget fine projekter rundt om. Tankerne i begyndelsen om denne pulje 
var, at vi håbede at se nogle mere kreative og fantasifulde projekter. Dem har der været få af, selvom 
en del gode projekter er blevet gennemført. 
 
Det bliver sikkert sidste gang i år, at fordelingen af midler bliver på denne måde. Sammen processen 
om at lave en ny LD-politik, vil fordelingen af midlerne i puljerne sandsynligvis blive ændret; det 
drejer sig pt om ca. kr. 7,5 mio. 
 
Vi har også i det forløbne år haft et godt samarbejde med SUN-udvalg og forvaltning. Det er desværre 
er stadig vores oplevelse, at landdistriktspolitikken ikke står særligt højt på listen i de andre 
forvaltninger; der er for meget silotænkning i kommunen. vi kunne godt ønske lidt mere 
opmærksomhed på de mange opgaver uden for Storaalborg. Der mangler fokus på , erhvervsudvikling, 
ældres vilkår, indkøbspolitik, transport, vedligehold af veje og cykelstier, m.v.  
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Vi er glade for, at vi har landdistriktsafdelingen; ønsker vi den afskaffet? Det ville være dejligt, hvis 
HELE Aalborg var en naturlig/integreret del af alle forvaltninger, så den i mindre grad var nødvendig. 
Sådan opleves det desværre ikke, og der er sikkert lang vej igen før den sidste del af kommunens 
borgerer bliver en integreret del af den kommunale forvaltning.  
 
Der har været megen tale om borgerinddragelse/samskabelse de senere år – ikke mindst under den 
nyligt overståede valgkamp. Alle politikere, jeg har hørt til valgmøder, går ind for borgerinddragelse og 
samskabelse. Hvorfor sker det så ikke? Jeg hører/læser jævnligt om tiltag i LD, der er lavet helt 
administrativt uden inddragelse af de lokale borgere. Jeg kan nævne gadelys, der forvinder i en 
landsby, træer, der fældes, planer for nye sundhedshuse, nye busplaner, osv. 
 
Sidste år stillede jeg spørgsmålet: Hvem er det egentligt, der bestemmer i kommunen??  
 
Når man hører eller læser udsagn fra politikerne, oser de af god vilje; det gælder også, når man taler 
med dem, og alligevel skal vi gang på gang have dette emne op. Det lader til, at det er embedsværket, 
der kører med klatten i AaK. Hvis politikerne havde magt, som de har agt, ville de vel have ændret på 
det for længst? 
 
Det opleves som om, det er systemet, der er i fokus og ikke borgerne i det daglige arbejde. Det 
medfører en meget rigid forvaltning, og her taler jeg om alle forvaltningerne; vi savner mere 
imødekommenhed, mere fleksibilitet når vi henvender os til kommunen. Det er en skam, og det virker 
overordentligt demotiverende på de mange gode ildsjæle i LD. 
  
Landsbypedelordningen har hele tiden haltet; vi har ikke oplevet velvilje fra forvaltningerne i forhold 
til ordningen - desværre; der er masser at lave for dem i landsbyerne. Derfor var vi særdeles glade for, 
at det sidste år blev besluttet, at der fast skullle være 5 pedeller til rådighed; LAK opfordrede alle til at 
benytte ordningen. Vi fik meldinger tilbage om, at det ikke havde været muligt at få en pedel. 
Meldingerne, vores medlemmer, fik, var meget forskellige. – ”Der er ingen Pt” – ” Ordningen eksisterer 
ikke mere”. Sidst på året i fjor blev det meldt ud, at ordningen er afskaffet. LAK ønsker, at der bliver 
lavet en helt ny landsbypedelordning; den bør kun være tilknyttet en forvaltning og ikke 3 forskellige 
forvaltninger; det fungerer ikke i en søjleopdelt kommune.  
 
I august 2017 på et valgmøde foreslog LAK, at der blev afsat midler til at lave en ny og anderledes 
landdistriktspolitik. Vi ønskede os en bred og inddragende proces forhåbentlig med deltagelse af 
samtlige forvaltninger; vi ville gerne have, at der kom inspiration udefra fra personer, der kunne 
inspirere os til at tænke nyt og anderledes. Vi ønskede udefrakommende personer til at facilitere 
processen for at sikre, at vi ikke hang fast i gammelt tankegods. Ved det efterfølgende budget for 2018, 
blev der bevilget kr. 500.000,- til processen. I LAK har vi brugt megen tid på at drøfte både proces og 
indhold; resultaterne heraf, har vi i både i skrift og tale videregivet til forvaltning og politikere, og vi fik 
indtryk af, at mange af vores ideer ville blive imødekommet.  
I efteråret arbejdede forvaltningen på at lave en procesbeskrivelse af forløbet; den viste sig at være 
magen til processen for de sidste 3 LD-politikker – altså ingen fornyelse overhovedet. Det var ikke 
lykkedes os at formidle vores ideer og tanker til forvaltningen; den fælles forståelse, vi troede, der 
eksisterede, var ikke tilstede. Forvaltningen ønskede tilsyneladende en proces, der stort set var 
ligesom de 3 foregående. 
Vi har på efterfølgende møder med forvaltningen fået en fælles forståelse af, hvad vores tanker var fra 
begyndelsen, og det ser ud til, at vi trods alt får et givende forløb af udvikling af en ny LD-politik. Vi 
håber, at I alle vil deltage aktivt, deltage på møderne, der kommer og bidrage med jeres tanker og 
idéer. 
 
Desværre ser det heller ikke denne gang ud til, at de andre forvaltninger bliver en aktiv del af 
landdistriktspolitikken, hvilket jeg ser som en forudsætning for at få en helstøbt kommune og måske 
på sigt kan gøre en decideret LD-afdeling mindre nødvendig. 
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Bilag 2 – Regnskab 
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