Forskel på Beboerforeningen og Gistrup Samråd.
I Gistrup har der i mange år været en Beboerforening. Beboerforeningen synes at være velkendt
og har ofte talt byens sag, idet foreningen i bred forstand varetager beboernes fælles interesser.
Beboerforeningen afholder hvert år sin generalforsamling i marts måned. Her har man i adskillige
år kunnet følge hvilke opgaver, Beboerforeningen har varetaget. Beboerforeningen modtager ikke
tilskud fra Aalborg Kommune. Medlemmernes indbetaling af kontingent (100 kr) er fundamentet
for foreningens virke. Beboerforeningen vælger hvert år en bestyrelse på Generalforsamlingen.
Beboerforeningen er medlem af Gistrup Samråd.
Fra Aalborg Kommune gives der hvert år et tilskud til forskellige lokalområders samråd. Således
også i Gistrup. Det årlige tilskud er på 15000 kr. Samrådets medlemmer udgøres af områdets
foreninger og institutioner, og således ikke af enkeltpersoner. Gennem en del år har Samrådets
virke også været centreret omkring brug og bevarelse af SparEs som et fælleshus i Gistrup.
Således har de tilmeldte foreninger adgang til at afholde møder og arrangementer i SparEs.
Samrådet vælger på sin generalforsamling hvert år en bestyrelse. Samrådet er i en del områder et
anerkendt talerør og kommunikationsled over for Aalborg Kommune.
En væsentlig forskel på Beboerforening og Samråd er således muligheden for medlems-skab.
Beboerforeningen repræsenterer i bredeste forstand byens beboere i Samrådet.
Der har siden Samrådet oprettelse været en god tradition for et positivt samarbejde mellem
Samråd og Beboerforening. Således ligger der information fra de to foreninger på samme
hjemmeside. www.gistrup.dk (Siden forventes nyorganiseret ca. 1. oktober 2018 takket være et
specielt tilskud fra Aalborg Kommune)
Det er et ønske i Beboerforning fremover også at kunne benytte e-mail i kommunikationen med
sine medlemmer. Samrådet kommunikerer via sine medlemsforeninger og institutioner.
Se mere om Gistrup Beboerforening: http://gistrups.dk/wordpress/?page_id=19
(findes også www.gistrup.dk)
Uddrag af vedtægter for Gistrup Samråd
(findes også www.gistrup.dk)
§1 Samrådets navn er Gistrup Samråd.
§2 Gistrup Samråd er et samråd for Gistrup by.
§3 Samrådet er en paraplyorganisation for områdets foreninger, institutioner og borgergrupper
med valgt ledelse og/eller bestyrelse. Samrådets medlemmer repræsenterer disse i henhold til
konkret indgåede aftaler.
Medlemskab
§4 Som medlemmer kan optages alle foreninger, institutioner og borgergrupper med et naturligt
tilknytningsforhold til Gistrup.
§5 Medlemskab er eﬀektivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår.
Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før et årsskifte. Kontingentet fastsættes på den
årlige generalforsamling og gælder for et kalenderår.
Formål
§6 Samrådets formål er:

•at aktivere områdets foreninger, institutioner, borgere og virksomheder til en fælles indsats for at
gøre Gistrup til et levende og engagerende bysamfund.
•at skabe, koordinere og synliggøre fælles aktiviteter i Gistrup. Dette sker gennem følgende
hovedopgaver:
•at medvirke til at gøre området mere attraktivt at færdes og leve i for borgerne.
•at arbejde for skabelsen af et velfungerende kulturelt mødested.
•at koordinere og igangsætte tiltag i forhold til kommunale myndigheder. Samrådet er
lokalsamfundets talerør i forhold til de kommunale myndigheder i sager af fælles interesse.
•at understøtte samarbejdet mellem institutioner, foreninger og borgergrupper.
•at arbejde for etablering af et ungdomssamråd for Gistrup.

