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Generalforsamling  26. Februar . 2019 

På værestedet i  Gandrup   

 

       

1. Valg af Dirigent – Sven 

 

2. Valg af referent – Flemming og Dorte  

 

3. Godkendelse af indkaldelse til Generalforsamling – godkendt 

Og afholdes efter de ny godkendte vedtægter for Samrådet 

 

4. Bestyrelsens beretning ved Arne - beretning godkendt  

 

5. Beretning fra medlemsforeninger 

 

FDF: 

Ny kreds ledelse  Ditte Højer og Jane Søndergaard . 

FDF, har fået penge til at lave en bedre belysning af området mellem 

kredshuset og bålhytten , da der er for lidt lys og man håber også at det kan 

mindske problemet med unge mennesker der sviner i området .     

 

Gandrup Borgerforening: 

Ny toiletbygning ved teglværkssøerne, hundeskov og renovering af Stations 

pladsen. Søger om penge til nye flagstænger og vil forsat arbejde for at 

forbedre området ved teglværksøerne . 

Vil som noget nyt holde infomøde ved Spar og Brugsen og fortælle om hvad 

Borgerforening står for og laver i Byen. 

 

Centerrådet:  

Der er forsat stor aktivitet i centerrådet, og rigtig mange foreninger bruger 

Værestedet . 

 

Gandrup skole: 

Har arbejdet meget med Tegllunden og glæder sig til at området bliver helt 

færdigt . 

Gandrup skole er blevet den skole hvor eleverne fra Ulsted skole flyttes fra 7 

klasse hvis ikke andet ønskes . 
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Gandrup ungdomsklub: 

Har valgt kun at holde åbent 2 gange om ugen, men i stedet bruge timerne til 

at forlænge sæsonen hvor de holder ungdomsskolen åbent. 

 

Grundejerforening Vestervang:  

Kører stiller og roligt uden der store aktiviteter. 

 

Hals Arkiv: 

På grund af der er et stort fremmøde har man valgt at holde åbent tirsdag fra 

15 – 21, foreningen er rigtige glade for alle de fotos de for indleveret eller får 

lov at tage kopi af. Arkivet vil sammen med de andre brugere af forenings- og 

sundheds huset holde åbent hus den 26/5 . 

 

Holtet IF. 

Har haft godt gang i div. aktiviteter i forening, og en stor del et godt 

samarbejde med andre foreninger . 

Man er ved at være klar til at bygge et stort skur/ tribune i samarbejde med 

Landsbylaug . 

 

Holtet – Gåser Landsbylaug: 

Arbejder på at få opført en bådebro og Shelters ved fjorden , 

Der afholdes også fællesspisning og oprydningsdage i løbet af året. 

Julebelysningen øges i 2019 og ønske om lys på cykelstien fra Holtet til 

Gandrup. 

 

Skanse Spillet: 

     Er glade for at de forsat ser ud til at kunne blive i deres lokaler i Gandrup. 

     De har afholdt Julespil på Gandrup skole og forbereder sig nu på sommerens             

     Skansespil . 

 

    Øster Hassing Borgerforening: 

    Er nu ved at havde alle tilladelser og penge i hus til at bygge deres ny  

    Forsamlingshus, forslaget er på nuværende tidspunkt til nabo høring. 

 

    Gandrup -Holtet Gymnastik: 

    Afholder opvisning den 23/3 kl 13 i Gandrup Hallen . 

    Aften opvisning i Hallen den mænd der er fyldt 21 år) der laver træning 

udendørs og bruger Tegllunden dertil. Spændende. Som tidligere er der  
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Sommerspring for ungdommen og sommer yoga for de voksne.4.4. kl. 19:00 

med deltagelse af hold fra  

    efterskoler og egne hold. Nyt hold i foråret er Puls og Power (både kvinder og  

 

    Gandrup Sportsklub: 

    Deltog ikke i generalforsamling .  

Pia Brix var til stede og kunne repræsentere foreningen  

Foreningens Tirsdagshold , som laver praktisk arbejde for foreningen og  

andre steder rund i byen og området, har vundet årets Landdistriktspris 

    I Aalborg kommune. 

 

6. Regnskabet for 2018 

Revideret regnskab blev forlag og godkendt med et overskud på 4.435,60 kr. 

 

7. Valg til bestyrelsen: 

Genvalg blev . Arne Jacobsen, Jens Justesen og Dorte Olesen  

 

8. Valg af bestyrelses suppleant  

Genvalg blev Sven Jensen 

 

9. Valg af revisorer  

Genvalg blev Sven Jensen og Peter Frandsen 

  

10.  Kommende opgaver for Samrådet 

Hallens forsatte drift – bemanding  

Belysning af Sti mellem Bollen og Østervang og Sti på Østervang. 

Saltning og snerydning ved skole og børnehave også i weekenden. 

Lys på Sti mellem Holtet og Gandrup . 

 

11. Evt .  

Husk at sende jeres oplysning om begivenheder i området til Arne , så han 

kan få den på hjemmesidens kalender, så vi undgår at der er flere 

begivenheder samme dag for samme målgruppe .   
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