
Generalforsamling i Nørager Sogns Beboerforening 

Lørdag d. 26. februar 2022 referat 

 

1. Valg af dirigent – Henrik R. 
2. Valg af referent – Marianne F 
3. Valg af stemmetællere – ingen valgt 
4. Formandens beretning – formanden fremlagde beretning: 

a. Der er modtaget tilskud fra Norddjurs Kommune 20.000 kr. på 
grund at corona-situationen –  

b. Arrangementer: Byen Ren, Høstfest, Lokal dyst.   
c. Tine og Janne har søgt og modtaget tilskud til legeplads – der er 

modtaget 700.000. Projektet kaldes ”Fællesskaber for alle” og 
skal kunne anvendes bredt og af alle – der er iværksat 
indhentning af forslag ved forskellige firmaer.  

d. Der arbejdes stadig med trafikpunktet omkring 
genforeningsstenen/flagstangen for at højne trafiksikker-heden. 
Der er forslag om at lave et T-kryds og lukke vejen af over til 
bygningen ”centralen” – forslag om at lave ”striber” med 
afmærkning til cykler og gående og bump på indfaldsvejene, så 
hastigheden nedsættes (der er dialog med kommunen, men der 
er lang vej endnu). Der har været dialog med kommune 
angående vejskilte, men byen skal selv være med til at 
medfinansiere dem og de er ikke billige. 

e. Der er gang i byggeudstykningen. 
f. En stor tak til alle dem der har stået for og hjulpet med til de 

forskellige arrangementer.  
g. Formanden takker af efter 5 år som formand – obs på en del 

bestyrelser i Nørager – bekymring om der er folk nok til de 
forskellige bestyrelser – kunne man tænke sig, at nogle blev slået 
sammen?  

h. Beretningen er godkendt 



5. Fremlæggelse af revideret regnskaber – 2020 godkendt – 2021 
godkendt 

6. Kontingent pt. 125 kr – forslag 150 kr. – forslaget godkendt 
7. Arrangementer hvem vil stå for:  
        Holde byen ren? Janni R. står for koordinering 
 Sct. Hans – arrangeres mellem boldklub og beboerforeningen –

Tine og Tina 
        Lokaldysten d 11 maj? Datoen ændres til den 1. juni – Heidi P. og 

Trine 
        Kaffeteltet sommerfesten? Opgaven er at koordiner vagter og 

finde nogle til at bage. Der blev ikke fundet nogle op 
generalforsamlingen til at stå for denne aktivitet. 

        Høstfesten? Sætter den på Facebook og håber at finde nogle, som 
vil stå for aktiviteten. 

        Lucia? Sætter den på Facebook og håber at finde nogle, som vil 
stå for aktiviteten. 

        Juletræ? Mette og Lone 
 Juletræ ved flagstangen – Steen ønsker ikke længere at være med i 

arbejdsgruppen – der skal findes en ny 
8. Indkomne forslag der er ikke kommet nogen 
9. Valg af formand Trine modtager ikke genvalg – ingen indkomne 

forslag. Punktet udsættes til en ekstraordinær generalforsamling. 
Der er opfordring til, at der laves en beskrivelse af opgaven som 
formand, så interesserede ved, hvad der kan ligge i opgaven 

10. Valg af bestyrelsesmedlem Heidi modtager ikke genvalg – ingen 
indkomne forslag. Punktet udsættes til en ekstraordinær 
generalforsamling. 

11. Valg af suppleant Gert Johnsen er på valg – udsættes til den 
ekstraordinære generalforsamling. 

12. Valg af revisor /Torben Jensen og Frans Pedersen - genvalgt 
13. Valg af flagmand Børge modtager genvalg - genvalgt 
14. Evt. –  

a. Spørgsmål til om det er svært at være formand, når det er svært 
at finde en ny? De andre i bestyrelsen deltager på lige fod med 



formanden i løsningen af opgaver, men det er en fordel at 
formanden er lokalkendt.  

b. Pakkeudlevering ved købmanden – arbejder på en løsning – 
samme udfordring i andre butikker 

c. Ekstraordinær generalforsamling – forslag til dagsorden, at 
formanden starter med et lille oplæg omkring opgaven eller at 
der uddeles information omkring bestyrelsesarbejdet. Der 
afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 23. marts 
kl. 19.00. 

d. Elro-fonden er ansøgt om midler til musikarrangementer – der 
er søgt om 150.000 kr.  

e. Grønt råd i kommunen – naturhaver m.m. Opfordring til at læse 
pjecen. 

f. Den 30. april deltager Vivild Jagtforening i et arrangement med 
fuglekiggeri. Alle interesserede er velkomne til at deltage – 
bilerne fyldes op og man drager samlet afsted. 


