
Referat af generalforsamling d. 28/1-2020 

1. Ordstyrer: Nicolai 

Referent: Lotte 

2. Formandens beretning til godkendelse: 

- Byfesten 2019 var godt. Der var et stort fremmøde, men på grund af det manglende salg lørdag 

(Mexicanerfesten), gik den samlede indtjening ned. Derfor rykker vi byfesten 2020 en uge frem i 

kalenderen, også genindfører vi Grisetemaet. Ønsket er at få større opbakning til vores afslutningsfest, 

da det er her, indtjeningen gerne skulle være. 

Høvdingeboldturneringen var en stor succes, så den kommer på programmet igen i 2020. Det var et godt 

initiativ. 

Skt. Hans var en stor succes, dog skal der i programmet ikke være tid på, for hvornår bålet tændes. Der 

skal stå, at det er, når båltalen slutter. 

Vi laver et udsalg af restvarer og skal have hjælp til nedrivning af teltet, hvilket bliver lørdag d. 25/6 

med ønsket om at flere af byens borgere deltager. Hoppeborgene er også åbnet for børnene. 

- Støtteforeningen har været med til at starte LAN-party op, hvilket er blevet til en E-sport forening med 

stærke drivkrafter fra byen. Pt. Er der 17 betalende medlemmer. Vi er i dialog om kommende 

fællesarrangementer til byfesten 2020 

- Støtteforeningen afholdte 2 gange sildebord med stort fremmøde. Stor tak skal der lyde til dem, der 

deltager. Dog manglende der lotteri ved efterårsarrangementet, så det er taget til efterretning. 

- Juletræsfest i Ferslevhallen var også med stor tilslutning og var en god afslutning på 2019 for 

støtteforeningen med besøg af julemanden. 

- Dog ender det samlede resultat for 2019 med et underskud på ca. 15.000 kr, men mere om det i pkt. 3. 

- I uge 8 vil støtteforeningen have fokus på pigerne, hvor vi er i tænkeboks angående et 

video/pyjamasparty med overnatning. 

Formandens beretning blev godkendt af de fremmødte. 

2.1 Vedtægtsændringer  ikke nogle.  

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget: 

Indtægterne er lavere end udgifterne, og derfor er der et samlet underskud for 2019 på 15.781,54 kr. 

Støtteforeningens nuværende saldo er på 42.759.89 kr. 

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år ifølge § 4: 

I kraft af underskuddet fra 2019 er vi nødsaget til at lave en kontingentstigning på 50 kr., så kontingentet 

bliver 250 kr pr. husstand. 

Der var en diskussion blandt medlemmerne om det forhøjede kontingent. Nogle mener, det er forkert, 

mens andre mener, det er forståeligt. Der var en snak om evt. 2 typer af medlemskab, hvor man fx kan 

betale enten 200 eller 400 kr alt efter, hvor meget man yder af hjælp under byfestugen. Der bliver taget 

en vurdering fra bestyrelsens side, hvad der gavner flertallet for byen. Og hvis det skal stige, er det 

vigtigt at få meldt ud til byen, hvorfor det stiger. På næstkommende bestyrelsesmøde bliver det endeligt 

vedtaget, hvilken ændring der bliver. 

Blandt de fremmødte kom der et forslag om at søge et aktivitetstilskud gennem Aalborg Kommune, via 

en fritidskonsulent, hvis man har medlemmer i husstanden, der er under 17 år. Det vil bestyrelse se 

nærmere på. 

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 2020:  

- Lotte Højgaard Kastbjerg ønsker genvalg 

- Nicolai Amdi Jakobsen ønsker genvalg 

- Karin Avlskarl (kassér) ønsker genvalg 

Alle blev genvalgt. 

Nye medlemmer: 

- Esther Marie Sørensen 



- René Pedersen 

7. Valg af revisor: 

- Revisor: Camilla Holst stiller op, var revisor i 2019. 

- Suppleant: Ingen 

8. Intet. 

 


