Velkommen til generalforsamling.
Den 24. august 2021 kl. 19.00.
Dagsorden
1.

2.
3.

Valg af dirigent
a. Erich Borup
i. Er GF lovligt varslet? Udsat fra i februar pga. Corona-pandemien. Ja, den er
varslet med to ugers varsel i lokal presse og på foreningens hjemmeside.
Valg af stemmetællere
a. Palle Nymann
b. Hans Heidemann
Formandens årsberetning
GODKENDT
a. Præsentation af bestyrelsen:
i. Lise Marcher (næstformand (dårlig fod)), Connie Trudslev, Ninna Ballesgaard,
Thomas Thomsen (kasserer), Lone Haagerup (formand)
ii. Kort gennemgang af Corona, og at det selvfølgelig har gjort det sværere at
drive en forening. Det har været svært at mødes.
b. Årets (1½ år) gang. Ét månedligt bestyrelsesmøde, og en strategidag.
i. Musik- og arrangementsudvalg – har haft nogle spændende arrangementer
1. Barfoeds Jump Band (en aften i oktober i 2020).
ii. Live streaming af naturvidenskabelige forelæsninger fra Aarhus Universitet.
iii. Åbning af grejbanken (d. 15. august 2020) med borgmester i badebukser og en
god aften efterfølgende – Maritim Aften med god tapas og Jens Jeppesen Band
iv. Maj 2021: Allan Olsen foran 50 mennesker, en god oplevelse.
c. Fremtid
i. Kom-ud-af-Corona-busken d. 10. september 2021 – allerede 35 tilmeldte
d. Grejbanken
i. Kom i gang i 2020, har været en god oplevelse, vi har gode faciliteter og
forskelligt grej, og mange plaske-øve-dage hvor folk har haft mulighed for at
prøve det. God tilslutning i 2021 ligeså.
1. Udvalgte i Grejbanken:
Per Rolmar, Dorte Kudsk, Claus Pedersen og Claus Kromann
e. Juniorklubben
i. I samarbejde med Ung Aalborg. Aalborg Kommune betaler os i Kulturbrugsen
for at låne stedet, og stiller selv med pædagog. Katrine er pædagog, datter af
byen og en god skikkelse. De unge mennesker er her onsdag og fredag, og
bruger også resten af husets rum. Det en fornøjelse at vi kan bruge vores hus på
denne måde, og skabe liv i byen, og spille sammen med skolen som er vigtig
for vores lokalområde.
f. Aktive hverdagssteder
i. Vi har ikke så meget med det at gøre, men vi lægger hus til, og står til rådighed
hvor vi kan hjælpe.
g. Sommeraktiviteter 2020
i. Det kreative
1. Blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte
ii. Kajak/SUP
1. Stor success, mange tilmeldte og gode øjeblikke
h. Kunstudvalget
i. Vi har fået et kunstudvalg i 2021 (Tonio, Frank, Ditte (?) og Bente).
ii. De sørger for at få katalogiseret og indekseret vores kunst, og vil lave
udstillinger i fremtiden
iii. Vi har fået billeder af John Weinrich, flotte billeder, som vi er meget glade for.
i. Rengøringsdamerne
i. De er en kæmpe hjælp, og grundpillerne i at vores hus kan eksistere – en fra
hjertet kæmpe tak.
j. Udendørsherrerne
i. Skal der ligeledes lyde en kæmpe tak til.
k. Yoga, step og pilates
i. Annette er en kæmpe primus-motor, og hende skylder vi en stor tak for at de

fine tilbud her i huset.
Isbod på Navet
i. Den er en kæmpe succes, vi laver overskud og der lader ikke til at være meget
svind.
m. Portræt af frivillige på vores Facebook
i. Det har været vores største succes på Facebook, folk læser og deler det meget.
n. Flydebro
i. Flydebro og kajakstativ på havnen, så vi ifm. kajak/SUP får lettere adgang til
bredningen. Dorte og Bjarne har båret denne igennem. Udkastet har været i
høring og vi har modereret vores udspil således at det også favner de
høringssvar der kom ind.
ii. Vi er blevet bevilliget ca. 380.000 kr. af Aalborg Kommune, og det skulle
gennemføres i 2022.
o. Tilbygning til huset
i. Vi ønsker at udbygge så vi får mere plads, det vil gøre os mere robuste ift. store
arrangementer. Vi har søgt 600.000 og afventer svar på denne ansøgning.
ii. Vi ønsker at gøre noget med vores gårdmiljø, især hvis vi udbygger. Det kunne
være flere møbler derude, samt evt. overdække. Vi har i denne forbindelse også
nogle fonde i kikkerten, hvor vi tror på at vi kan søge penge.
p. Kommunikation
i. Julie Mai har hjulpet os med at blive bedre til hjemmeside, Facebook osv., men
det er stadig svært som frivillig der ikke er IT-kyndige. Vi tager imod hjælp på
denne front med kyshånd.
q. Udlejning
i. Det har været svært pga. Corona, vi har fået et lille tilskud fra Aalborg
Kommune på 7.500, og det var tiltrængt, og derudover får vi hvert år hjælp af
Borgerforeningen, og det er vi glade for.
r. Samarbejde med bådelauget
i. Vi har været i dialog med Aalborg Kommune om at få gjort noget ved havnen,
bl.a. området Nord for slæbestedet hvor vi bl.a. håber på at få renset op i slamlaget. Vi ser gode perspektiver for et fremtidigt samarbejde med bådelauget og
Borgerforeningen.
s. INDKOMNE SPØRGSMÅL/FORSLAG?
i. Palle: En tryksag der kunne beskrive mulighederne for en fremtid for Kroen,
som kunne tiltrække potentielle investorer. Palles lille gruppe vil gerne bidrage
med viden og inputs.
ii. Helle Kirk oplyser om at vi har fået tilskud til lysanlæg.
iii. Er der mulighed for kommunikation grejbankens medlemmer i mellem, således
at man kan aftale at komme afsted sammen?
iv. Logbogen: Har vi en procedure for hvad man gør hvis folk ikke melder sig ud
af logbogen når de kommer hjem?
v. Er placeringen af flydebroen endelig?
1. Ja, for nuværende.
vi. Hanne Gerges: Ønsker specificering af placeringen for oprensning. Vi skal
have det hele med.
1. Der er konsensus om dette.
vii. Helle Kirk: Vi bør få en fælles aktivitetskalender, således at vi ikke laver ting
oven i hinanden, Borgerforeninger, KB, vikingebyen osv.
1. Der er konsensus om dette, men det tager tid, og kan være svært for
frivillige.
Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt budget
GODKENT
Fastsættelse af kontingent
a. (Vi skal have vores kontingenter, og hvad man får for de penge, på vores hjemmeside.)
b. De nuværende kontingentsatser i Kulturbrugsen bibeholdes.
Indkomne forslag
l.

4.
5.
6.

Forslag til vedtægtsændring ved Generalforsamlingen i Kulturbrugsen, feb. 2021.
Grejbanksudvalget, der er et udvalg hørende under Kulturbrugsen, indgiver
hermed Kulturbrugsens bestyrelse et forslag til medlemskab af Grejbanken.
1.

Man kan kun blive medlem af Grejbanken, hvis man i forvejen har tegnet
et privat medlemskab i Kulturbrugsen.

2.

Medlemskabet af Grejbanken bliver – modsat Kulturbrugsens

medlemskab – et husstandsmedlemskab. Det betyder at hele husstanden
kan låne grejet og deltage i de planlagte aktiviteter, der kommer i løbet af
året – kvit og frit.
3.

Grejbankens instruktører betaler medlemskab af Grejbanken.
Instruktørerne har mulighed for at få en gæst/gæster med på fjorden og
dermed låne grejet for 25 kr. pr gæst.

4.

Hustandsmedlemskabet for Grejbanken er et årligt medlemskab. Beløbet
er 500 kr. pr husstand.

Forslaget er godkendt, dog med 3 stemmer imod.
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg:
Lone Haagerup, modtager genvalg

VALGT

Nina Ballesgaard
Ditte Fibiger er valgt ind i stedet for Nina Ballesgaard
8.

Valg af 2 suppleanter
Michelle Klofta
Helle Kirk
MODTAGER GENVALG, OG ER VALGT

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Palle Nygaard
Niels Clemmensen
Niels er ikke til stedet – Kasper Ulvedahl er valgt ind i i stedet.

10. Eventuelt
a. Reklame for ”Kom-ud-af-Corona-busken” ved Connie Trudslev
b. Helle Færch savner liv og åbenthed
i. Ærgerligt at lamellerne er rullet for!

