Generalforsamling den 16. marts 2021 kl. 19.15 – afviklet online via Teams
Teknik Peter Lindholt
Dirigent Kai Korsgaard
Referent Jytte Laden Nielsen
Bestyrelsen foreslog af teknisk/praktiske grunde, at Kai Korsgaard fra bestyrelsen blev
dirigent, idet teknikbestyrer, dirigent og referent var fysisk forsamlet med corona-afstand
og storskærm. Forslaget vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med annonce i
Vodskov Avis udgave nr. 8, den 24. februar 2021 plus annonceret i byens Facebook fora.

Ud over bestyrelsesmedlemmer deltog fire borgere, heraf en lokalpolitiker.

Punkt 1: Beretning
Formand Peter Lindholt aflagde beretning med emner som trafikafvikling i byen, herunder
cykelstier, naturgenopretning i Hammer Bakker, Vandtårnet og projekt Rærup Strand.
Link til beretning.
Beretningen godkendt uden kommentarer.

Punkt 2: Regnskab
Kasserer Inge Beltoft-Andersen gennemgik hovedpunkter i regnskabet, der udviser et
overskud på 9733 kr. og at samrådet har aktiver for i alt 20.676 kr.
Regnskab og resultatopgørelse godkendt. Link til regnskab.
Samrådet påpeger, at covid-19 situationen har fremkaldt dette overskud, som formentlig
kan genfindes i flere andre samråd og Kai Korsgaard glædede sig over at have ”nogle
økonomiske muskler” det næste arbejdsår.

Punkt 3: Budget 2021
Samrådet budgetterer med fortsat årligt tilskud fra kommunen på 15.000 kr. Link til budget.

Jytte Laden Nielsen bemærkede, at hun forudser større udgifter til to mulige
arrangementer: Det traditionelle valgmøde i forbindelse med efterårets valgkamp til
Aalborg Byråd og et borgermøde om trafikafviklingen i byen, herunder omfartsvej og
cykelstier.

Punkt 4: Indkomne forslag
Hverken formand eller øvrige FU-medlemmer har modtaget forslag.

Punkt 5: Valg til forretningsudvalg
Lotte Bibi Back er i perioden udtrådt af forretningsudvalget.
To personer har i årets løb meldt sig som interesserede FU-medlemmer og har allerede
deltaget som medlem af arbejdsgrupper: Tage Kragbak, der repræsenterer
lodsejerforeningen i Hammer Bakker og Jeanette Fischer, som leder bo- og gadeteamet i
kommunen. Hun har fokus på de unges forhold.
De fire deltagere takkede nej på direkte forespørgsel. Dog tilkendegav Kirsten Boelt, at
hun måske efter sommerferien igen kan være aktiv i samrådet.

Punkt 6: Eventuelt
Finn Rasmussen ville høre byrådspolitiker Ole Risagers vurdering af hvor forslaget om
cykelsti mellem Vestbjerg og Vodskov står i dag?
Ole Risager: Jeg tror, at den er på tegnebrættet. Der er i hvert fald sat en pris på den her
cykelsti og den lyder nu på 15 mio. kr.

Vodskov, den 21. marts 2021

