
Referat af generalforsamling i Gistrup Beboerforening den 31. marts 2009 
 
Inden Generalforsamlingen gik i gang uddelte vi årets Gistrup-plakette til Sidesporet DUS 
II ved Poul. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
7. Valg af revisor og suppleant 
8. Eventuelt 

 
Ad.1: Birgitte blev valgt til dirigent. 
 
Ad. 2: Bestyrelsen blev præsenteret: Formand: Birgitte Gregersen, Næstformand: Sverre 
Wognsen, Webmaster: Poul Melchiorsen, Sekretær: Birgit Enevoldsen, Kasserer: Claus 
Svenstrup, Britt Christensen og Michael Schultz. 
 
Birgitte ridsede de punkter op, som Beboerforeningen har arbejdet på i det følgende år: 

• Fælles hus i byen: LKB overdrager Spar Es til Samrådet. Huset vil kunne køre med 
det tilskud huset allerede får fra kommunen. Samrådet går i gang med planen for 
renovering af Spar Es. 
 

• Sct. Hans fest: Vi måtte aflyse bålet pga. storm.  
 

• Materiel: Vi mangler stadig en materielforvalter. 
 

• ”Sager” der er drøftet med kommunen: 
- Cykelsti til Sdr. Tranders 
- Sammenhængende sti rundt om Gistrup 
- Junglesti 
- Ulovlig beboelse af sommerhusene →lukning af gamle eksisterende stier 
- Forskønnelse af rundkørslen 
- Byfælled, som på sigt skal omdannes til bypark 
 

• Mountainbike- rute i bakkerne: folkeoplysnings udvalget har besluttet at lave en 
samlet plan for MTB-ruter i hele Aalborg kommune. Pludselig opdagede 
Beboerforeningen, at kommunen var i gang med at etablere en MTB-rute i Lundby 
Bakker – rundt om Alsbjerg og på tværs af eksisterende stier. Beboerforeningen 
ønsker at flytte ruten til Sæderup Bakker. Der skal tages beslutning lige efter påske. 

 
Opgaver i 2009: 

• MTB-rute 
• Spar Es 
• Sct. Hans 



• Stien rundt om byen + junglesti 
 
Spørgsmål til beretningen: 

• Harry Lahrman foreslog at ansøge kommunen om, at få plantet et læbælte mod 
vest langs den nye dobbeltrettede cykelsti til Sdr. Tranders. Desuden skal vi sikre 
os, at der ved overgangen til den dobbeltrettede cykelsti etableres bump og helle og 
evt. fodgængerovergang. 
 

• Vi skal sikre os, at kommunen også påtager sig vedligeholdelse af junglestien. 
 
Ad. 3: Foreningen har indtægter for: 19.000 kr. Udgifter for 18. 687kr Aktiver for ca. 
35.000kr. Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad. 4: Ingen forslag. 
 
Ad. 5: Kontingentet blev fastsat til 75 kr. pr. husstand. 
 
Ad 6: Claus, Sverre og Bibs er på valg – alle er villige til genvalg. De blev valgt. 
 
Ad. 7: Ole og Else er villige til genvalg. De blev valgt. 
 
Ad. 8: Bøgeskoven er meget ufremkommelig. Det er svært at komme frem til mindestenen. 
Kommunens intension med Bøgeskoven er, at den skal være naturskov og passe sig selv. 
Vi blev bedt om at presse på for i det mindste at få ryddet stierne. 
Der kom forslag om at tegne alle stier op og markere dem med pæle, så det er nemmere 
at finde rundt i skoven. 


