REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I GISTRUP BEBOERFORENING 10.03.16
Ad. pkt.1:
Ad. pkt. 2:

Valg af dirigent
Formand påtog sig jobbet som dirigent
Formandens beretning
Det blev et meget travlt år i 2015 for Gistrup Beboerforening og det startede allerede
i det meget tidlige forår, da kommunen pludselig uden nogen form for varsel startede
på at etablere en ny hundeskov i Lundby krat. Med en hurtig indsat af naboer og
lokale beboere lykkedes det ved fælles hjælp at finde en god løsning så det igangsatte
arbejde blev indstillet.
I anledningen af 100 års-dagen for stemmeret til kvinder fik beboerforeningen og
samrådet Lotte Heise til byen. Det blev en festlig aften med desværre kom der for få
og arrangementet gav derfor underskud.
Børnehaven ”Flik Flak” her i Gistrup fik opbakning til et projekt med et naturværksted, som efterfølgende blev indviet her lige efter nytår.
Også i 2015 var beboerforeningen aktiv i bestræbelserne på at minimere indbrud i
Gistrup for via Facebook og hjemmesiden samt nogle aktive beboere lykkedes det at
lokalisere en mistænkt, som politiet efterfølgende tog sig af.
Der er også kommet en plan på bordet om at lave et ”Å-dalsprojekt” lige nord for
byen med et forsinkelsesbassin til regnvandet fra Egnsplanvej for ”Landbækken” kan
ikke umiddelbart klare de store vandmængder.
Foreningen arrangerede den 2. september sidste år en historisk byvandring langs
primært Hadsundvej og det blev så stor en succes, at ideen søges gentaget i år.
Beboerforeningen bakker også op om ideen med at få nogle ”hjerteløbere”, som i
givet fald kan løbe efter den nærmeste hjertestarter. Der arbejdes videre med ideen
og det samme er tilfældet med i højere grad at bruge Facebook til orientering og
indkaldelse til møder.
I forbindelse med mindehøjtideligheden den 6. maj i Lundby krat omkring den
britiske pilot var det sidste år Gistrup Beboerforening, der lagde kransen ved
mindestenen.
Da der kom et forslag om at bygge boliger på tværs af ”Træet” protesterede
beboerforening for her var der mulighed for på en nem måde at få cyklisterne til
Aalborg via Sdr. Tranders. Indsigelsen blev imidlertid afvist.
Også planerne om en letbane til Universitetshospitalet med tilhørende ændringer i
busdriften gav anledning til en indsigelse, men her kommer der næppe noget svar, da
letbanen er opgivet.
For godt et år siden besluttede Gistrup Beboerforening at sige ja tak til at overtage
ansvaret for julebelysningen i Gistrup efter at erhvervsforeningen lukkede. Det blev
som ventet en meget stor opgave og havde det ikke været for en ihærdig John Hansen
var det næppe lykkedes. I fortsættelse heraf fik John Hansen overrakt årets Gistrupplakette som en beskeden tak for den store opgave det var at være tovholder på
projekt julebelysning.
Afslutningsvis oplyste formanden, at foreningen stadig udlejer trailer og redskaber.

Ad. pkt. 3:

Fremlæggelse af revideret regnskab
Forretningsfører Birgitte Gregersen gennemgik efterfølgende årets regnskab, hvor
der som følge af overtagelsen af julebelysningen var kommet nogle flere penge i
omløb. Da der sidste år blev omdelt girokort i byen, var der godt 15.000 kroner i
kontingentindtægt. Alt i alt blev det til et overskud på 17.372 kroner.

Ad. pkt. 4:

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag
Ad. pkt. 5:

Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent på 75 kroner med mulighed for at donere 25 kr. til julebelysning

Ad. pkt. 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Der var genvalg til Claus Svenstrup, Birgitte Gregersen og John Hansen samt Karl
Korfits, mens Tommy Jensen ikke ønskede genvalg. Der var efterfølgende nyvalg til
Anker Lohmann-Hansen. Da Gistrup Beboerforening efter nogle ”magre” år set i
relation til antallet af medlemmer i bestyrelsen ønskede at blive flere fremover, fik
bestyrelsen bemyndigelse til selv at supplere med yderligere to medlemmer.

Ad. pkt. 7:

Valg af revisor
Der var genvalg til Jørgen Biegel

Gistrup, den 20. april 2016
Referent Kjeld Mølbæk

