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LAK – side 1 

Referat af generalforsamling 27. januar 2021 
 
Generalforsamlingen blev holdt online på Teams. Der var 27 deltagere. 
 
 

Dagsorden 
 

1. Velkomst ved fungerende formand Leo Helmer 

2. Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret 

3. Valg af dirigent 

4. Formandens beretning til godkendelse 

5. Beretning fra udvalg 
Bestyrelsen har ikke nedsat udvalg.  

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

7. Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven 

8. Indkomne forslag  
Skal være formanden i hænde senest d. 13. januar 2020 

9. Drøftelse af foreningens fremtidige virke 

10. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250,-  

11. Valg af formand 
Fungerende formand Leo Helmer, Vokslev, Planzone 10 opstiller som kandidat til 
formandsposten  

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende er på valg og modtager genvalg:  

 Mette Wulff, Egense, Planzone 8, 

 Flemming Midtgaard, Nørholm, Planzone 6 

 Flemming Johannessen, Gandrup, Planzone 9   

Hvis Leo Helmer vælges til formand, skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem for 
planzone 10, da suppleanten ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen pga. andet 
foreningsarbejde. Bestyrelsen indstiller i så fald Hans Jørgen Kallehauge, Valsted.  

13. Valg af suppleanter for de under pkt. 12 valgte bestyrelsesmedlemmer. 

 Henning Hansen, Dokkedal, Planzone 8 modtager genvalg.  

 Jan Sort, Nørholm, Planzone 6 modtager genvalg 

 Pt. er der ingen opstillede kandidater for planzone 9. 

Desuden skal der vælges ny suppleant for planzone 10. Bestyrelsen indstiller:  

 Hans Jørgen Kallehauge, Valsted. Hvis Hans Jørgen Kallehauge vælges til 
bestyrelsen indstilles Inge Harbo Johansen, Kølby for planzone 10 

14. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Følgende er på valg og modtager genvalg: 

 Revisor Ole Dahl, Aalborg 

 Revisorsuppleant Poul Erik Christensen, Vokslev   

15. Eventuelt 
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Referat 

 

1. Velkomst 

Leo Helmer bød velkommen til alle deltagere. Leo forklarede, at det ikke var muligt at afholde 
generalforsamling sidste pga. nedlukning. Bestyrelsesmedlemmerne blev præsenteret. 

 

2. Medlemskab og stemmeret 

Hvis der bliver noget at stemme om, vil vi afklare deltagernes stemmeret forud for dette.  

 

3. Dirigent 

Bestyrelsen indstillede Flemming Midtgård. Han blev valgt. Flemming konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovlig indvarslet. Den var varslet 26. decmber 2020 pr. email. 

 

4. Formandens beretning 

Det bemærkes, at der sidste år ikke blev afholdt generalforsamling, så denne beretning gælder for 
to år. Leo Helmer aflagde beretning.  

Kommentarer til beretningen: Der var ros til bestyrelsen for et godt og flot arbejde. Det bemærkes, 
at der pt. er rigtig mange penge i landdistriktsmidlerne. Så det er vigtigt at få sat gang i en masse 
projekter i landdistriktet. Der kan være en risiko for at puljen bliver mindre følgende år, hvis alle 
midler ikke bliver brugt. 

Beretningen blev godkendt. 

 

5. Beretning fra udvalg 

Der var ikke nedsat nogle. 

 

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Kasserer Jeanette Bækgaard fremlagde regnskabet.  

Det blev bemærket, at det kunne have været rart at have fået regnskabet sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Alle kunne desværre ikke se regnskabet på Teams, som Leo 
havde delt. Det blev lagt ud i Teams chatten, så det kunne findes der. 

Det blev bemærket, at nogle af vore medlemsskaber dækker over flere landsbyer, hvis fx et 
samråd dækker et større geografisk område med flere borgerforeninger. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

7. Årets landsby og Årets landsbyven 

Leo Helmer præsenterede årets landsby. Den blev valgt allerede i marts 2020 forud for den 
planlagte generalforsamling, men det kunne først afsløres nu. 

Øster Hassing blev valgt. De har bla. fået byfornyelsesmidler og meget andet de senere år. 
Herunder  bygget et nyt forsamlingshus, der blev færdig i maj 2020. De har bla. solgt lejebeviser for 
184 tkr. i deres lille lokalområde. 

Peter Geert Aas m.fl. fra Øster Hassing takkede for kåringen og fortalte lidt om, hvad der var sket 
hos dem. 

Leo præsenterede årets landsbyven Lars Peter Frisk (V), mangeårigt byrådsmedlem og medlem af 
Sundheds- og Kulturudvalget. Leo viste en videooptagelse af overdragelsen af prisen til Lars Peter. 
Det fungerede desværre ikke så godt med billedsiden. Videoen ligger også på LAKs hjemmeside: 
https://lakaalborg.dk/aarets_landsbyven_2020/ 

https://lakaalborg.dk/aarets_landsbyven_2020/
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8. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle. 

 

9. Drøftelse af foreningens fremtidige virke 

Flemming Johannesen: LAK bestyrelsen vil meget gerne høre fra medlemmerne, om der er noget, 
der optager folk i kommunen, så bestyrelsen kan arbejde med det. 

Lasse Breddam: Nu hvor der snart er kommunalvalg, skulle LAK tage initiativ til møde med 
politikerne om landdistriktspolitik generelt, som kan få politikerne på banen og måske få dem til at 
love noget, der kan gælde fremover. Ligeledes er det også vigtigt at bruge den indflydelse LAK har 
via landdistriksudvalget.  

Janni Severinsen: Vi skal holde godt fast i at den kollektive transport fortsat kan løse vores behov. 
Cykelstierne skal vi også holde fast i.  

Leo Helmer: Mobilitetsplanen 2040 beskriver noget omkring den kollektive transport. 

Mette Wulff: Det er vigtigt, at vi også fra landdistriktet bakker op om det nye kulturudvalg, som LAK 
m.fl. er kommet i arbejdsgruppe omkring. 

 

10. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog 250,- som tidligere år. Det blev godkendt. 

 

11. Valg for formand 

Leo Helmer, Vokslev blev valgt med applaus. 

 

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Planzone 8, Mette Wulff blev genvalgt 

Planzone 6, Flemming Midtgaard blev genvalgt 

Planzone 9, Flemming Johannnesen blev valgt 

Planzone 10, Hans Jørgen Kallehauge, Valsted blev valgt. 

 

13. Valg af suppleanter 

Planzone 8, Henning Hansen, Dokkedal blev valgt 

Planzone 6, Jan Sort, Nørholm, blev valgt 

Planzone 9, Flemming Therkildsen blev valgt 

Planzone 10, Inge Harbo Johansen, Kølby blev valgt 

 

14. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor Ole Dahl, Aalborg blev genvalgt 

Revisorsuppleant Poul Erik Christensen, Vokslev  blev genvalgt 

 

15. Eventuelt 

Janne Severinsen: Var i tvivl om hvorvidt man skulle tilmelde sig, da indkaldelsen kom. 

 

Dirigent Flemming Midtgaaard takkede for deltagelse og tålmodighed. Referent: Brian Scharling. 


