Referat fra Generalforsamling 31. marts 2015 i Tegnestuen 3D, Gl. Gugvej.
32 personer deltog.

Foreningen formand Laila Kristensen 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: Laila Kristensen
Bestyrelsen består af:
Laila Kristensen, Vibevej 20 (Formand)
Kurt Gregersen, Bogfinkevej 5
Jørgen Vittrup, Vibevej 23 (Kasserer)
Rune Osmundsen, Rundvejen 9
Jørgen Aaen, Frydendalsvej 8 (Sekretær og kontaktperson)
Lone Aaen, Frydendalsvej 8 (Suppleant)
Carsten Nielsen, Rundvejen 11 (Suppleant)

Aktiviteter i 2014
19. maj var vi ca 30 personer der var på rundvisning i AKKC, altså Aalborghallen. Vi blev vist
rundt af 2 dygtige guider i ca 1 ½ time, og derefter fortale Trillingsgård en masse anekdoter
om hans tid i hallen. Vi afsluttede med smørrebrød i Papegøjehaven.

14. juni afholdt vi loppemarked på Tigers parkeringsplads. Vi have et fint vejr, men der var
desværre kun en 5‐6 deltagere med boder. Markedet var godt besøgt og alle fik solgt noget,
nogle mere end andre.

Sankt Hans blev afholdt i tørvejr. Vi havde et pænt bål, der brændte rigtig godt. Årets
båltaler var journalist Jørgen Pyndt, som holdt en god tale.

24. oktober inviterede foreningen vore sponsorer på middag på Fisk og Skaldyr. Dette som
tak for deres sponsorat til vores lille forening. Vi afholder sponsor middag hvert andet år.
3. februar 2015 var vi på rundvisning i Musikkens hus. Vi var knap 40 beboere der blev vist
rundt af 2 meget dygtige guider, som begge var musikstuderende i huset. Inden rundvisning
fik vi en kort fortælling om husets tilblivelse af direktør Lasse Rich Henningsen. Efter
rundvisningen afsluttede vi med sandwich på 3 etage i huse, men på det tidspunkt var det
desværre blevet for mørkt til at nyde udsigten over fjorden.

Nu sidder vi så her i Øbros gamle garager, og hvorfor så det?. Det er fordi Kristen og Ole jo
solgte deres hus, incl selskabslokalerne, hvilket før at vi ikke kan råde over disse lokaler. Det
blev godt lovet os da handelen blev indgået, men da vi kontaktede de nye ejere, her i
forbindelse med afholdelse af vore generalforsamling, var der ikke nogen respons, hvilket vi
opfatter som at de ikke ønsker vores besøg. Vi forsøgte både Frydendal gamle skole, Tiger
Media og Vandværket, men alle steder vi afslag. Så derfor er vi glade for at vi i aften har
kunnet låne dette lokale af Tegnestuen 3D.
Problemet med at finde lokale har gjort at vi desværre afholder Generalforsamlingen for
sent, det skulle have været gjort senest 15. marts.
At vi ikke længere har et stort lokale i Frydendal vi kan bruge til vores arrangementer, går at
vi kun kan foretage os ting ”væk fra Frydendal”, altså rundvisningen feks, og der er der jo
også en begrænsning på.
Senere i aften kan vi snakke om hvad vi gør fremover. Er I villige til at køre efter et
arrangement, feks på Vejgård Bibliotek? Eller er den nogen der har forslag til hvor vi kan
mødes?
Vi har cirka 50 medlemmer ud af godt 200 husstande. Der er ikke mange, men hvordan får vi
fat i flere. Skal vi stemme dørklokker eller skal vi blot acceptere medlemsantallet? Jeg
tænker, at jo flere i er, jo bedre står vi overfor feks kommunen.
I aften skal vi have nye medlemmer i bestyrelsen og 2 nye suppleanter. Hvis dette ikke kan
lade sig føre skal vi så måske bare nedlægge foreningen?? Og hvem laver så Sankt Hans for
os?

3. Regnskab
Kopi af regnskab blev omdelt, gennemgået og godkendt. Formue 31/12‐14 kr 41.985.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens anbefalede uændret kontingent (kr. 100,00 per husstand), hvilket blev
godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Jørgen Vittrup, ønskede ikke genvalg
Jørgen Aaen, ønskede ikke genvalg.
Line Hjerrild, Vibevej 10 og
Birgit Jensen, Glentevej 21,blev foreslået og begge valgt med applaus.

6. Valg af suppleanter.
De nuværende suppleanter, Lone Aaen og Carsten Nielsen ønskede ikke genvalg.
Bent Ole Borup, Frydendalsvej 10 og
Jørgen Mortensen, Vibevej 18, blev foreslået og begge valgt.
7. Valg af revisor.
Jørgen Vittrup blev forslået og valgt
8. Valg af revisorsuppleant.
Jørgen Aaen blev forslået og valgt
9. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

10. Eventuelt
Forslag til at byde nye beboere velkommen med en folder og en buket blomster, men det
kræver at bestyrelsen får kendskab til samme.

Overgang til PBS koster nu kun kr. 5,32 per indbetaling. Vi forsøger at indføre samme fra
2016
Gl.Gugvej er i meget dårlig stand, dårlig belægning, og manglende opmærkning gør at
bilister, cyklister og løbere hver for sig mener at have eneret på vejen.
Overskud af blomsterløg kunne jo plantes i det grønne område.
Michael Fagerberg som er vores Web Master anmoder grundet sygdom om en afløser til
jobbet. Line har gode ideer og går ind som afløser.
Hvad sker der med den gamle Kosangas grund som nu i nogle år har ligget øde og ikke just
pynter på området?. Vides ikke.
De nye planer omkring bygningerne omkring Fandanko blev forelagt de interesserede.

Laila Kristensen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede generalforsamlingen
for god ro og orden.
Efterfølgende var der sandwich fra Fandanko, og aftenen blev afsluttet med et pakkespil.

Jørgen Aaen, sekretær

