Referat fra Generalforsamling den 20 marts 2014 i festlokalerne Rundvejen 6a.
31personer deltog.

Foreningens sekretær Jørgen Aaen bød velkommen på foreningens vegne.
1. Valg af dirigent.
På foreningens anbefaling blev Jens Madsen valgt. Valget skete uden andre kandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med godt en måneds varsel,
dog ikke for afholdelse inden 15 marts, som anført i beboerforeningens regelsæt.
Forklaringen var, at udsættelsen skyldes mangel på lokaler. Dette blev godkendt og
accepteret af generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning: Jørgen Aaen
Bestyrelsen består af:
Laila Kristensen, Vibevej 20
Kurt Gregersen, Bogfinkevej 5
Ingelise Vittrup, Vibevej 23
Jørgen Vittrup, Vibevej 23 (Kasserer)
Jørgen Aaen, Frydendalsvej 8 (Sekretær og kontaktperson)
Lone Aaen, Frydendalsvej 8 (Suppleant)
Carsten Nielsen, Rundvejen 11 (Suppleant)

Aktiviteter i 2013
Sankt Hans fest
Blev afholdt som besluttet. Der var tale om ’standard udgave’ med taler og bål, og det ser
ud til at være den måde, det fortsat skal være. Uden hjælpere, ingen hoppeborg og
snobrød.
Rom smagning
Vi forsøgte, men der var forsvindende få tilmeldte, hvorfor vi aflyste.

3. Regnskab
Kopi af regnskab blev omdelt, gennemgået og godkendt. Formue 31/12‐13 kr. 47.206.‐
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens anbefalede uændret kontingent (kr. 100,00 per husstand), hvilket blev
godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Kurt Gregersen, accepterede genvalg og blev genvalgt.
Ingelise Vittrup, ønskede ikke genvalg
Rune Osmundsen, Rundvejen 9 blev foreslået, og valgt.

6. Valg af suppleanter.
Nuværende første suppleant Lone Aaen blev genvalgt uden modkandidat, samme gjorde
Carsten Nielsen
7. Valg af revisor.
Den nuværende revisor, Jens Madsen blev genvalgt uden modkandidat.
8. Valg af revisorsuppleant.
Michael Fagerberg blev foreslået og valgt uden modkandidat.
9. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

10. Eventuelt
Bent Øberg, Fasanvej var fortaler for at Sankt Hans festen i den nuværende model skal
fastholdes. Bred enighed.
Jørgen Vittrup håber på, at de mange nye unge bliver aktive, således at vi igen kan have
hoppeborg mv.
Jens Saxtorff, Solsortevej beretter om en del indbrud i Frydendal og anbefaler, at man
tilmelder sig Nabohjælp på www.nabohjælp.dk. Solsortevej er aktiveret i Nabohjælp.

Henning Frederiksen klager over de mange huller i Gl. Gugvej. Bent Øberg anbefaler, at man
kontakter Aalborg Kommune på www.aalborgkommune.dk/tip .
Jørgen Burchardt fortæller, at vandaftapningshanen på Gl. Gugvej er sløjfet, så nu er det slut
med de store kloakbiler.
Jørgen Bønsdorff, Mågevej fortæller, at Fandanko lukkes i hele juli pga. ombygning. Han
håber at han samtidig får lov til at ombygge hele Gl. Gugvej centret, inkl. det 2 etagers røde
hus. Bønsforff har overfor Aalborg Kommune påpeget problemet med manglende
afstribning, markering af P‐pladser og evt. påmaling af cykelsti. Forvaltningen ser positivt på
sagen.
Jens Madsen spørger, om vi skal have lavet nye vedtægter for beboerforeningen.
Planlagte aktiviteter:
Rundvisning på Aalborg Kongres og Kulturcenter (Jens Madsen arbejder på sagen)
Loppemarked den 14. juni. Vi forsøger at låne parkeringspladsen ved Himmerlands bygning.
Kurt Gregersen tager kontakt til Tiger Media.
Bent Øberg spørger, om der igen i år kan arrangeres koncert med sækkepiberne på
vandværket.

Jørgen Aaen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede generalforsamlingen for
god ro og orden.
Efterfølgende var der pålægsbord fra Slagter Holmberg, og aftenen blev afsluttet med et
pakkespil.

Jørgen Aaen, sekretær

