Referat fra generalforsamlingen i Grindsted-Uggerhalne Samråd (GUS), onsdag den 9/3 2011
Generalforsamlingen blev afviklet i Grindsted sognegården

Til stede:
Poul Dahl, GSK/ Cykelstiudvalget
Majbritt Sudergaard, Grindsted IF/ Samrådet
Morten Skjollander, Kirken / skolen
Lars Bo Breddam (Lasse), Cykelstiudvalget
Peter Jungersen, Cykelstiudvalget/ Samrådet
Anders Clausen, Borgerforeningen / Samrådet
Bendt Grønborg, Cykelstiudvalget
Hans Stochholm, Lodsejersammenslutning for Hammer bakker
Christian Jensen, Ungdomsklubben
Ole Schwarz, borger
Formanden for samrådet Anders Clausen bød velkommen
Dagsorden:
Punkt a.
Valg af Dirigent blev Lasse (Lars Bo Breddam)
Valg af referent blev Ole Schwarz
Punkt b.
Formanden oplæste sin beretning
Det blev bemærket, at der ikke havde været afviklet en generalforsamling i 2010
Med denne bemærkning blev beretningen godkendt
Dirigenten kunne oplyse, at Aalborg kommune nu havde godkendt vort samråd, hvilket betyder at
kommunen giver et mindre økonomisk tilskud, samt at vi deltager i den informationsmængde kommune
giver de øvrige 42 godkendte samråd i kommunen.
Punkt c.
Udvalgets beretning:
Bendt Grønborg fortalte kort om processen i cykelstiudvalget
Udvalget startede i maj 2009 og har haft nogle møder med Aalborg kommune
Der arbejdes fortsat med at få en godkendelse.
Punkt d.
Kassereren Peter Jungersen kunne oplyse, at der ikke havde været indtægter eller udgifter, og at der derfor
ikke havde været et regnskab at reviderer (samrådet har ingen formue eller gæld).
Punkt e.
Indkomne forslag
Der var kommet 8 forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen som dirigenten gennemgik:
 Forslag 1: I øjeblikket kræves der to generalforsamlinger for at vedtægter kan ændres, dette
ændres til en
godkendt



Forslag 2: Ordinær generalforsamling skal afvikles hvert år i apil/maj md.
godkendt
 Forslag 3 Valg af formand separat
ikke godkendt
 Forslag 4: Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt –
ikke godkendt
 Forslag 5. Stemmeberettiget er folk, som er bosat i området samt folk som er udpeget til at repr. en
forening –
ikke godkendt
(den kommende bestyrelse opfordres til at fremkomme med nogle klare regler til næste
generalforsamling – idet flere af deltagerne var af den opfattelse, at samrådet er en paraply org. for
foreningerne og at det derfor kun er foreningerne der kan vælge folk ind i bestyrelsen)
 Forslag 6: Bestyrelsen skal ved sager, der måtte interessere en/flere foreninger konferere med den/
de pågældende foreninger –
godkendt
 Forslag 7: Samrådets bestyrelse skal i øjeblikket bestå af mindst 5 personer. Dette er foreslået
ændret til 3
Ikke godkendt
 Forslag 8: Der er forslag om, at en enkelt af foreningerne kan kræve en ekstraordinær
generalforsamling –
ikke godkendt
Punkt f.
Valg til halvdelen af bestyrelsen og en suppleant:
Genvalg af: Majbritt Sudergaard og Anders Clausen
Nyvalg af : Poul Dahl, Bendt Grønborg, Ole Schwarz og Ole Dahl (kasser)
Genvalg af suppleant: Ole Peter Jacobsen
Punkt g.
Valg af revisor:
Lars Bo Breddam (Lasse)
Punkt h.
Eventuelt:
Der blev under dette punkt drøftet hvilket fokus samrådet bør have (ikke prioriteret rækkefølge)
 Bevarelsen af skolen i Grindsted
 Cykelsti fra Vodskov - til vort lokalområde
 Byudvikling
 Velkomst folder til nye borgere
 Borgermøder (inkl. opfølgning af tidligere afholdte)
 Temamøder med emner som f.eks. misbrug
 Spørge foreningerne om, hvad de gerne vil have samrådet skal tage sig af
 Alle foreninger skal have en kontaktperson til samrådet – hvis de ikke ønsker at bruge retten til en
plads i bestyrelsen
 Områdets lokalhistorie
Referent:
Ole Schwarz

