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Generalforsamling Voerså borgerforening den 25.06.20 
 
Deltager: Bjarke, Mogens, Ole, Brian, Bent, Christian, Majken og 15-20 andre borgere.  
 
1: alle stemte for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
 
2: valg af dirigent: Mogens 
 
3: valg af referent: Majken 
 
4: valg af stemmetællere: Bent og Natasja 
 
5: Bestyrelsens beretning: Bjarke (den samlede beretning vedhæftet som bilag til referat) 
 
2019 var et år med igangsætning af nye projekter blandt andet butikshuset.  
Der var et meget større samarbejde med andre foreninger. Juletræsfesten blev arrangeret 
i samarbejde med lyngså og Præstbro borgerforening og Spejderne var igen med til Sankt 
hans. God opbakning til landsbyløbet med 500 deltager og en utrolig hyggelig dag til 
byfesten.  
Huset er blevet udlejet mere i 2019 end i 2018.  
Voerså-by’s hjemmeside er takket være Bent blevet peppet op, nyhedsmails er blevet 
sendt ud til de 272 som er tilmeldt nyhedsmail og booking af huset foregår også online.  
Østkystens guld’s hjemmeside er også blevet opdateret.  
Økonomisk støtte til kajakklub og naturprojekter gik også igennem i 2019.  
 
Vi har i 2020 lige som alle andre været ramt af Corona krisen hvilket har haft betydning for 
udlejning af huset. Arbejdsdage er udskudt men vi vender stærkt tilbage.   
 
Tak til flag alle folkene for det store arbejde i ligger i det.  
Tak til Bjarne fra idrætsforeningen for at vi altid kan trække på deres lager.  
Tak til kaffeklubben som har givet huset en god indkomst, og for hjælp til rengøring ag 
huset engang i mellem. 
 
Vedtægter:  
Det blev vedtaget at sælge grunden til butikshuset, hvilket bliver gjort til anparter.  
Vedrørende annoncering fjernes lokalavisen og erstattes af digitale hjemmesider.  
Bestyrelsens beslutninger træffes af formand, næstformand og kasseren.  
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6: kontigent forbliver 100kr for enlige og 200 for husstande.  
 
7: fremlæggelse af regnskab: Christian 
Vores største udgifter ligger på huset hvilket vi skal have gjort noget ved. Bent har sikret os 
en billigere forsikring men vi kan sikkert finde på flere gode løsninger.  
 
8: udvalgenes beretninger 
 

- Butikshuset: Bjarke 
Der skal laves ny matrikel da noget er kommunens grund og andet er Poul Eriks 
grund. Der skal også laves ny lokalplan.  
De som står for projektet får meget viden fra et lignende projekt i Troldhede. De er 
søde til at dele alle deres erfaringer både de gode og de mindre gode.  
Der er lavet en hjemmesiden til butikken www.butikshus.dk 
 
Kajakklubben: Brian 
Er nu selvfølgelig tættere på en afslutning. Har stadig 40 medlemmer.  
 
Idrætsforeningen: Ole 
Der bliver i år ingen almindelig idrætsuge men Ole meddeler at de nok skal finde på 
noget alligevel.  
 
Kaffeklubben: Rigmor 
Der er meget stor tilslutning og opbakning til kaffeklubben. I 2019 tjente de 11.312 
til borgerhuset. Godt gået.  
 
Voerså fiskerleje/havnen: Mogens 
Da det er 3 år siden sidste opgravning skal dette gøres i år.  
De har fået 250.000 til en overdækket terrasse.  
Der skal laves en ny støbt trappe med gelænder for enden af haven.  
 
Distriktsudvalget: Mogens 
Er en sammenslutning af alle landsbyer i Frederikshavn kommune hvor alle 
foreninger kan søge om støtte. De har ca. 600.000 kr at dele ud af. Man kan holde 
sig opdateret om distriktsudvalget på Frederikshavns kommunes hjemmeside 
 
LAG nord: Mogens 
Er en sammenslutning af Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommune.  

http://www.butikshus.dk/
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De har hvert år 5.000.000 at dele ud af, men det er til ansøgninger på minimum 
125.000. Midlerne kommer fra EU og den danske stat.  Det er både foreninger og 
selvstændige som kan ansøge.  
 
Borgerforeningen og Voerså fiskerleje har modtaget 2.000.000 til projekter med 
søer, vandhullerne og ålegræs.  
 
Flagalle: Rigmor 
Den kører rigtig godt. De er også begyndt at udleje æresport.  
 

9: valg af bestyrelses medlemmer  
Bjarke, Brian, Ole, Mogens, Annette, Gabriella 
 og Jørgen 

 
10: valg af suppleanter 
Majken og Bent 

 
11: valg af revisor 
Bjarne og Rigmor  

 
12: indkommende forslag 
Mange vil gerne have å stenen i frit vandspejl.  
Flere spørger ind til om vi kan få gjort noget ved trafikhastigheden her i byen.  
 
13: eventuelt 
Krogrunde og købmandsprojektet er under samme tag men flere er bekymret for at 
butiksprojektet har taget over.  
Der skal laves en seddel med kontigent oversigt, priser på udlejning af borgerhuset samt 
flagalle priser op at hænge i borgerhuset.  
Der skal laves teams for at varetager små opgaver til borgerhuset men også ude i vores by.  
 
Tak for et godt møde og velkommen til Annette, Jørgen og Gabriella.  
Vi ses til næste bestyrelsesmøde på onsdag den 01.07.20.  
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Voersaa Borgerforeningsbestyrelse per juni 2020 
 
 
Bjarke Laubek (formand) 
Mogens Berg (næstformand) 
Ole Kristensen (Kasserer) 
Brian Mølgaard (medlem) 
Gabriella Hartvig (medlem) 
Annette Rønde (medlem) 
 

 
Suppleanter 
Majken Andreassen (sekretær) 
Bent Ahlgreen (web-ansvarlig) 

 
Revisorer 
Bjarne Mecklenburg 
Rigmor Sørensen  
 
 

 
 


