
Referat af generalforsamling 12. marts 2019

Referat af generalforsamling i Gistrup Beboerforening tirsdag den 12. 
marts 2019

Dagsorden:
1. Velkommen og valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
8. Evt.

Uddeling af Gistrup-plaketten 

Ad. 1: Karl Korfits (formand) bød velkommen og Claus Svenstrup blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Karl Korfits redegjorde for bestyrelsens arbejde i det forløbne år. I flere år har 
bestyrelsen sammen med Samrådets bestyrelse presset på for at få udarbejdet en 
helhedsplan for udviklingen af Gistrup by, så foreningen ser det som meget positivt, at 
AAK har sat gang i arbejdet hermed. Formanden redegjorde for et hektisk forløb med 
borgermøde og heftige diskussioner i både aviser og ikke mindst på Facebook som 
reaktion på bestyrelsens indspil til helhedsplanen. En stor gruppe borgere har 
understreget vigtigheden af at bevare Gistrup som haveby og at forhindre yderligere 
helårsbeboelser i skoven og bebyggelse af grønne områder. Et særligt punkt har været 
ændring af lokalplanen for SparES. Beboerforeningens bestyrelse har ønsket været, at det 
skulle sikres, at mindst en tredjedel af arealet skulle være en kommunal bypark for at sikre 
offentlig adgang og at en væsentlig del af provenuet fra salg af SparES-grunden skulle gå 
til etablering af et kulturhus/forsamlingshus. Også planerne om omlægning af 
busforbindelserne til/fra Gistrup har fyldt en del. Endelig er der arbejdet med etablering af 
ny hjemmeside og kommunikation via Facebook.

Efter formandens beretning udspandt der sig en længere diskussion om forløbet omkring 
byudviklingsplanen og lokalplanen for SparEs, herunder ikke mindst anvendelse af 
provenu, hvor den seneste aftale mellem Samrådet og AAK er, at provenuet ved salget af 
SparES går til Gateway-projektet, herunder også etablering af kulturhusdelen. 
Beretningen blev herefter godkendt. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside.

Ad. 3: Birgitte Gregersen (kasserer) fremlagte det reviderede regnskab for 2018. 
Årsresultat på 12.828,49 skyldes ikke mindst sponsorat fra SparNord på 10.000 kr. til 

 1



Referat af generalforsamling 12. marts 2019

vedligeholdelse og udbygning af byens julebelysning. Regnskabet for 2018 blev godkendt. 
Regnskabet lægges på foreningens hjemmeside

Ad. 4: Der var indkommet to forslag.
1) Forslag fra Bjørn Skovhus og Brian Andersen om, at Beboerforeningen forpligtes til 

at arbejde for et fælles mødested for byens borgere. Mødestedet skal have vægt på 
kulturelle arrangementer. Med andre ord, et kulturhus har større prioritet end et 
forsamlingshus. Da Beboerforenings bestyrelse allerede havde tilkendegivet denne 
prioritering i f.b.m. Gateway-projektet, blev forslaget trukket tilbage.

2) Forslag fra Bjørn Skovhus om vedtægtsændringer m.h.p. at sikre større 
transparens og medlemsdemokrati. Forslaget blev vedtaget. [nye vedtægter lægges 
på foreningens hjemmeside]

Ad. 5: Fortsat 100,- kr. i kontingent pr. husstand.

Ad 6: Anker Lohmann Hansen, John Hansen og Hanne Grau Jensen har ønsket at 
udtræde af bestyrelsen. Karl Korfits og Claus Svenstrup fortsætter. Nyvalgt til bestyrelsen: 
Brian Andersen, Bjørn Skovhus, Lise Suhr Mogensen samt genvalg til Birgitte Gregersen. 

Ad. 7: Carl Werner Jensen blev genvalgt som revisor og Vita Werner Jensen blev valgt 
som revisorsuppleant.

Ad. 8:
• Der blev orienteret om igangværende initiativ fra Nøvling vedr. cykelsti mellem 

Nøvling og Gistrup (gennem skoven). Fra Gistrup indgår Samrådet.
• Det blev påpeget, at der specielt om morgenen ofte er trafikkaos på Hadsundvej 

ved baneoverskæringen/hellen. Karl nævnte, at Stadsarkitekten arbejder på en 
løsning.

• Indvielse af Egnsplan vej er planlagt til 23/6 kl. 10. Cykel-event fra kl. 11. 
[arrangementet blev senere udskudt]

• Jørgen Abildgaard fra Rema 1000 har henvendt sig vedr. mulighed for etablering af 
en Rema 1000 ved rundkørslen. Forslag blev fremvist.

Gistrup Plaketten 2018 blev uddelt til Mette Pilegaard Rasmussen for hendes initiativ til 
etablering af SMS Hjertestop ordning i Gistrup og Sdr. Tranders.

For referat
Birgitte Gregersen
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