VOERSAA BORGERFORENING
Ny Skovgårdsvej 5
9300 Sæby
Cvr.nr: 30017048

Generalforsamling, d. 25. maj 2021 – Referat
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg referent/stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Udvalgenes beretning
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Generalforsamlingen blev afholdt i Borgerhuset med 16 fysisk tilstedeværende deltagere
samt op mod 30 deltagere online via facebookstream.
Ad. 1

Valg af dirigent: Poul Thomsen
Generalforsamling rettidigt varslet og afholdes lovligt.

Ad. 2

Valg af referent: Annette Gaarde

Ad. 3

Bestyrelsens beretning – Bjarke Laubek
Året var karakteriseret ved sin stort set fuldkomne nedlukning af alle typer af arrangementer og aktiviteter. ALLE årlige traditionelle arrangementer som Sankt
Hans og Juletræ blev for første gang i årtier ikke blev gennemført. Men også de mere
daglige arrangementer med kaffestue, vin-/gin-/rom-smagninger, arbejdsdage
mv. måtte aflyses.
På positivsiden fik vi afholdt en arbejdsdag, sommergalleri og julemarked i Borgerhuset.
De søsatte byprojekter, der var startet i 2019 er kørt videre. Der har været arbejdet
for butikshus til Voersaa, og med udgangen af 2020 faldt lokalplan og kommuneplantillægget på plads.
I forbindelse med naturprojektet syd for åen fik vi færdiggjort 4 søer, flyttet grøfter,
sat 6,5 km. Projektet omkring retablering af ålegræs og stenrev på Rimmen har der
været arbejdet på at opkvalificere ansøgningsmaterialet over for kystdirektoratet.
Flagallè, naturlegepladsen, fugletårnet, shelters, ophalingspladser til kanoerne,
torvet, julebelysningen og vedligehold af græsarealer er søgt udført på bedste beskub, og herudover arbejder bestyrelsen med opdatering af hjemmesiden.
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Vi håber at andet halvår åbner så meget op igen, at vi kan afholde såvel Sankt Hans
og Byfest i 2021 – opfordrer alle til at melde ind med gode forslag til aktiviteter eller
gerne tage initiativ til aktiviteter.
Vi regner med i 2021 arbejde med bl.a. følgende opgaver:
§ Genopstart af Voersaa Petanqueklub og etablering af bane ved Borgerhuset
§ Naturprojekt ved åen og havnen
§ Stenrevs- og ålegræsprojekt
§ Kajakklub
§ Arbejdsdage
§ Butiksprojekt
§ Fortsat udvikling af hjemmesiden og hjemmesiden for Østkystens Guld og tilhørende facebookgrupper.
§ Udvikle ”kaffe-stue” arrangementerne i Borgerhuset herunder fællesspisningsarrangementer
§ Rom- og Gin-smagningsarrangementer
Arrangementerne vil blive bekendtgjort senere bl.a., Facebook og hjemmesiden.
Det er vigtigt, at vi fortsat kan nyde godt af stor frivillige indsats. Vi har fået etableret
en arbejdsgruppe med Jonna Mecklenburg som indpisker som hjælper med at holde
huset rent og pænt, og vil meget gerne have etableret en lille gruppe haveansvarlige
til de grønne arealer omkring Borgerhuset.
Bestyrelsen ønsker at takke alle som i 2020 støttede med frivilligt arbejde samt alle
der har ydet sponsorstøtte.
Tak til Frederikshavn Kommune for at have støtte driften af vores Borgerhus og
landdistriktspuljen.
Tak V I F og Bjarne for igen i år at stille op når der skulle laves møder og arrangementer og lette arbejdsbyrden når der skulle laves udlæg på øl, vand og pølser mv.
når der har været møder og arrangementer.
Der skal også rettes en stor applaus og tillykke til Voersaa Kajakklub, for det kæmpe
arbejde og det resultat, der er kommet ud af projektet ved den gamle havn.
Til sidst rigtig mange tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 4 Nyt fra udvalgene
Voersaa Butikshus – Jørgen Engbjerg
Butikshuset bliver en realitet, og forventes at stå klar til Påsken 2022
Huset bliver på 800 m2, hvilket er 200 m2 større end den oprindelige plan, og arbejdet
bliver udført at lokale håndværkere.
Købmanden bliver Kasper som kommer fra Min Købmand i Flauenskjold.
Pt. mangler der 400.000 DKK i budgettet, som søges fundet, for ikke at skulle indgå
for mange kompromisser i budgettet.
Se https://www.butikshus.dk/
LAG og Distriktsudvalg – Mogens Berg
I begge udvalg har der været mange ansøgninger, hvilket vidner om at der trods Corona er god aktivitet i lokalforeningerne.
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Kaffeklubben har ligget stille i 2020, men regner med opstart i august 2021 – gerne
med grillaften.
Havnen - Eivind Pedersen
Fokus på vedligeholdelse af legeplads og ansøgning om nye ting.
Ny rampe med let adgang til rampen til stranden for gående, barnevogne mv.
Flagallén – Rigmor Sørensen
Flagene har være oppe 21 gange i 2020, Tre af gangene har været borgerbetalte.
Flagstængerne trænger til udskiftning, og man kigger på dem man har anskaffet i
Lyngså, der er lavet at plastik.
Byudvikling – Bent Algren
Petanque
Pt. 6 medlemmer, og vil skabe god aktivitet til borgerhuset.
Bagagerumsmarkederne er aflyste men venter at de afholdes til næste år.
Naturprojekter – Bjarke Laubek
Planlægger ture, hvor man kan komme ud og se naturprojekterne og fuglelivet mv.
Ad. 5 Fremlæggelse af regnskab – Ole Kristensen
Også regnskabet for 2020 afspejler et år uden aktivitet. På indtægtssiden har der
været ca. 27.000 i kontingenter og 10.000 fra distriktsudvalget. Alt i alt er resultatet
for 2020 -1.400 DKK. Anlægget konverteres til anparter i Butikshuset, og figurerer
derfor ikke længere som et aktiv.
Ad. 6

Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastsættes til 200 DKK for alle husstande uanset størrelse

Ad. 7

Indkomne forslag
Salg af højen med henblik på bidrag til butiksprojekt
Diskussion for og imod – bevare naturelementet og huske den ånd som lå til grund
for Borgerforeningens overtagelse i 1949 mod ændringer i samfund og byens behov.
Det aftales at bestyrelsen redegør for behovet for salg, og hvad det kræves for at
kunne sælge.
Herefter skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Flaghejsning
Det besluttes at flaghejsning øges til 400 DKK for medlemmer og 500 DKK for ikke
medlemmer.

Ad. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg til Bjarke Laubek og Brian Mølgaard
Majken Andreasen indtræder i bestyrelsen i stedet for Gabriella Hartvig
Ad. 9

Valg af suppleanter
Susanne Lyndt Donvild
Lilian Kristensen

Ad. 10 Valg af revisor
Genvalg til Rigmor Sørensen
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