
Referat af generalforsamling 
20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole  

 

1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at 

generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

  

 

 

 

                                                       Formandens beretning 2015 

 

Velkommen til vores generalforsamling, dejligt i kunne komme 

 

Vores medlemstal ligger omkring de 70. det lyder umiddelbart fint, men 

når det er ud af 179 mulige så synes jeg måske godt vi kunne have lidt 

flere. Vi har talt meget om hvilke fordele vi kan lave for medlemmer og 

det arbejder vi stadig på. 

 

Vi er blevet ejer af 12 borde som vi låner ud til vores medlemmer samt 80 stole og 

ifølge Erik, som står for det, er der rigtig mange der låner dem. Smedens Fond har 

været behjælpelig med at få dem betalt. De gamle stole har vi solgt på Lauritz.  

Vores flagstænger til flag alleen står sammen med borde og stole i redskabsrummet 

ved Multihallen. 

 

Vedr. fastelavn, der er vi blevet kontaktet af Maja Krebs som sammen med nogle 

andre fra Vegger og Skivum gerne vil stå for arrangementet. Det har vi sagt værsgo 

til. Måske jeg mangler at fortælle de andre foreninger om det, ja det kan jeg godt 

komme i tvivl om. Det beklager jeg. Jeg opfordrede dem til og tage juletræsfesten 

op igen, det var så ikke tilfældet sidste jul men lad os se hvad fremtiden bringer. 

 

Hjælpe Kristian dag som vi kalder det er næsten altid en dejlig dag. Det er en rar 

følelse at få hjulpet Kristian ordentlig i gang. Vi går ikke og spørger Kristian om 

han også ordner de grønne områder i år, det tager vi lidt som en selvfølge og vi 

håber Kristian kommer og siger når han ikke kan holde til det mere eller behøver 

hjælp. Vi er i hvert fald utrolig glade for indsatsen, den er nærmest uundværlig. 

Ude omkring i den store verden udenfor Blære hører vi tit at andre synes at der altid 



er så pænt i Blære og det er Kristian i hvert fald medvirkende til. Det samme er 

vores græsslåningshold, dem er vi også rigtig glade for. Tak for hjælpen. Vi har fået 

solgt den gamle plæneklipper ved en auktion og græsslåningsholdet har fået et 

høreværn med musik i fordi de synes den nye klipper larmer. Høreværnet er givet 

af Smedens Fond. 

 

Vi har afholdt et par vellykkede arrangementer sammen med Vesthimmerlands 

Museum. Den første aften omhandlede Blære i gamle dage. Der blev vist billeder af 

Blære flere år tilbage og vi fik et par interessante historier. Uden at fornærme nogen 

kan jeg sige at Otto Skovhus vel nærmest overtog arrangementet, for det folkene fra 

museet ikke vidste, det vidste Otto. Jeg ved at museet fik lavet et par aftaler om 

hjemmebesøg hos et par beboere her i Blære, så de gik glade og tilfredse herfra. De 

kontaktede os efterfølgende og ville gerne lave et arrangement mere, for de synes 

simpelthen at vi havde haft en fantastisk aften, og det følte os i beboerforeningen 

også at vi havde. Vi lavede et arrangement med folkemusik med nogle spillemænd 

hvor der var mulighed for at få en fællesdans. Også et godt og velbesøgt 

arrangement, og vi satser på endnu et arrangement med museet i løbet af 2016.  

 

Afholdelse af Sankt Hans. Godt besøgt, alt i alt en dejlig aften. Vores lokale præst 

Mette var båltaler. Kan allerede nu røbe at vores båltaler i år bliver vores lokale 

byrådsmedlem Inger Nielsen.  

 

Beboerforeningen arbejder på nye byporte, ja det kalder vi dem, de burde måske 

hedde infotavler, det ved jeg ikke, men i hvert fald så håber vi på at kunne 

præsentere dem her inden sommer. Vi er lige stødt på et par udfordringer vedr en  

åben/lukke anordring, men som sagt så håber vi snart de står ved indfaldsvejene. Vi 

har fået 15000 fra Landsbyudvalget til at få dem lavet. Fra Landsbyudvalget har vi 

også fået 50.000 til forsamlingshuset til deres toilet projekt.  

 

Vi har været inviteret til en pebernødde konkurrence i Hornum. Først sagde vi ja til 

at deltage med siden trak vi vores deltagelse tilbage. Det gjorde vi simpelthen fordi 

at vi havde svært ved at deltage i noget hvor ophavsmanden til projektet havde 

indkaldt til et møde hvor hun talte rigtig meget om at vi landsbyer skulle stå 

sammen og vise de store byer at vi kunne noget uden dem og så dagen efter var 

vedkommende med til at bestemme at vores skole skal lukke. Derfor, det kunne vi 

ikke se os selv deltage i arrangementet 



 

Og nu vi er ved det med skolen. Det har selvfølgelig også fyldt for os i 

beboerforeningen. Nu er der så måske nogen der tænker hvorfor har vi så ikke 

skrevet læserbreve i avisen. Jeg har haft en løbende dialog med medlemmer af 

bestyrelsen for den nye friskole, lidt skoleinspektøren og Inger Nielsen, at de kunne 

bare skrive læserbrevet så skulle beboerforeningen nok ligge navn til. Det er så ikke 

blevet aktuelt. Beboerforeningen er også blevet kontaktet af bestyrelsen til den nye 

friskole om vi ville købe skolen og så leje den ud til dem. Det har vi sagt nej til 

samtidig med at vi kom med forslag til hvordan det kunne gøres. Som 

beboerforening synes vi selvfølgelig at det er rigtig rigtig skidt at vi ikke har en 

skole men vi håber så absolut at det lykkedes med en friskole. Og beboerforeningen 

er medlem af støtteforeningen til skolen.  

 

En enkelt husejer er i årets løb blevet kontaktet af mig i forbindelse med klipning af 

hæk og til sidst kom kommunen og gjorde det.  

 

Nye beboere, dem forsøger vi at holde styr på og byder dem velkommen med vin 

og chokolade. Vi forsøger også at holde styr på hvem der har mærkedage som skal 

markeres med byflaget. Men her er der brug for hjælp. Skal man til fest eller ved 

hvem der har fødselsdag så kontakt John Sørensen så vi kan få hejst flaget. 

 

Støberiets cykelløb hvor beboerforeningen hjælper med det praktiske og står for 

salg af mad og drikke blev aflyst i år pga for få tilmeldinger. Vi kan kun håbe på at 

det bliver til noget i 2016.  

 

Dette var formandens beretning. 

3. Gennemgang af regnskabet. Kassereren redegør for regnskabet og konstaterer at 

der har været store udgifter under diverse som dækker over at der er ud betalt beløb 

som beboerforeningen har søgt hjem, ved kommunen og diverse fonde, for andre 

foreninger. 

Ligeledes er der store udgifter under posten gaver som kan forklares ved bidrag til 

Blære Multihal. 

Sluttelig orienteres der om at regnskabet er revideret uden bemærkninger, ogat 

kassebeholdningen andrager ca. kr. 66.000 som alle fremmødte er enige om er 

tilfredsstillende. 

4. Godkendelse af punkt 2 og 3. Godkendt. 



5. Gennemgang af indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før d.d.). Ingen indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent: Enkelt person kr. 75,00, husstand kr. 150,00. Dette vedtages 

uden bemærkninger. 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud Kristensen og 

Morten Larsen. Begge genvælges uden modkandidater. 

8. Valg af to suppleanter. På valg er Thomas Nielsen og Lars Hansen. 

Begge genvælges uden modkandidater. 

9. Valg af en revisor. På valg er Gunnar Nielsen. Han genvælges. 

10. Valg af en revisorsuppleant. Jørgen Mogensen genvælges. 

11. Evt. Intet til evt. 
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