REFERAT AF GENERALFORSAMLING I BEBOERFORENINGEN 9.03.2015 KL. 20.00
Ad. pkt. 1:

Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev John Hansen valgt, mens Kjeld Mølbæk blev referent

Ad. pkt. 2:

Beretning og Gistrup plakette
Formanden indledte traditionen tro med at overrække årets Gistrup-plakette, der
gives til en person eller en forening, der har gjort meget for Gistrup. Det naturlige
valg faldt på spejderne fra Valdemar Atterdag Gruppe i Gistrup, der for alvor har
pustet nyt liv i Sct. Hans festen i Gistrup efter at beboerforeningen valgte at stoppe
som arrangør. Det var et populært valg og spejderne, der i øjeblikket har omkring 60
medlemmer, takkede stolt for hæderen.
Beretningen blev indledt historisk for ud over mindesten til ære for den engelske
pilot Eric Germain, der blev skudt ned over Lundby krat i 1944, er der også en
mindesten til Stavnsbåndets ophævelse i 1789 og den står langs cykelstien ved
Hadsund Landevej – lige inden festpladsen. Omkring det historiske er det i år 100 år
siden, at kvinder fik stemmeret, og det markerer beboerforeningen, samrådet og
Oplysningsforbundet af 2002 med et besøg af Lotte Heise den 15. april med et
indlæg ”Har vi sejret ad helvede til ?”.
I det forgangene år er ”Team Gistrup” blevet oprettet til at give en frivillig hånd med
til overkommelige opgaver i forbindelse med at gøre Gistrup til et attraktivt sted at
bo. Således har der været masser af ukrudt og misligeholdelser af rundkørslen og ved
baneoverskæringen mod nord. Samme sted er der blevet protesteret mod de
besværlige forhold for cyklisterne og det er blevet hørt for kommunen har forsøget at
forbedre forholdene på den snævre vej ved jernbanen. Foreningen har også – uden
held – protesteret mod en bebyggelse på ”Træet”, hen over den forventede tilslutning
til Egnsplanvej, og børnehaven ”Flik Flak” har fået opbakning til ønsket om at få
indrettet et naturværksted. Omvendt har beboerforeningen af SuperBrugsen fået
penge til indkøb af bænke og de skal nu placeres i bybilledet.
På det seneste er der kommet et EU-støttet kommunikationssystem, som både
Aalborg kommune og AAU er gået aktivt ind for. Det nye system indeholder en
dialog side og det giver mulighed for at kommunikere med medlemmer af en
forening. Der er arrangeret en orienteringsaften om www.mit-kvarter.dk den 23.3
Endelig har beboerforeningen overtaget julebelysningen i Gistrup efter at Gistrup
Erhvervsforening er nedlagt. Der blev leveret en pæn sum penge i forbindelse med
overtagelse, så det bliver ikke bare en udgift.
Beretningen er i sin helhed vedhæftet

Ad. pkt. 3:

Fremlæggelse af regnskab for 2014
Forretningsfører Birgitte Gregersen gennemgik efterfølgende årsregnskabet og her
var det meget tydeligt at se, at der ikke blev sendt girokort ud sidste år. Således faldt
indtægterne fra omkring 15.600 kroner i 2013 til 5847,34 kroner i 2014, mens
udgifterne beløb sig til 4688,95 kroner. Det giver et overskud på 1158,59 kroner og
derefter balancerer status med 43.587,36 kroner.

Ad. pkt. 4:

Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingentet for 2015 er uændret, men der appelleres til at give
et bidrag til julebelysningen på de girokort, der er omdelt i år.

Ad. pkt. 5:

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling

Ad. pkt. 6:

Valg til bestyrelsen
Der var reelt ikke nogen på valg i år, men Birgitte Gregersen har igen fået lyst til at
være med og blev valgt med stor akklamation. Der var efterfølgende genvalg til
Jørgen Biegel som revisor.

Ad. pkt. 7:

Ændringer omkring Spar Es og boldbaner
Da LKB-Gistrup ønsker at få det hele samlet ved Gistrup Idrætscenter, er det tanken
at forlade de gamle træningsbaner midt i byen. Derved undgår de mange huse
omkring banerne fremover at ligge badet i lys. Forudsætningen er, at klubben får
mindst to nye baner tæt på klubhuset. Kommunens planer for træningsbanerne er at
få bygget enten ungdoms- eller ældreboliger på en del af arealet og ideén er, at
Gistrup Samråd skal have ”bopæl” i det kommende fælleshus. Der vil således ikke
blive investeret yderligere i ”Spar Es”, da det skal rives ned i forbindelse med de
omtalte ændringer, fortalte LKB's hovedformand.

Ad. pkt. 8:

Eventuelt
Afslutningsvis takkede formanden Karl Korfits for fremmødet og aftenens debat.

Gistrup, den 29. marts 2015
Referent Kjeld Mølbæk

