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HALS SAMRÅD
REFERAT
Emne:

2020 Repræsentantskabsmøde

Tid:

Onsdag, den 11. marts 2020 kl. 19.00

Sted.:

Hals Søsportscenter

1.

Præsentation af deltagerne. Der var 22 fremmødte.
Der blev sendt en liste rundt, hvor de fremmødte kunne skrive sig på flere valgte ikke at skrive sig på.

2.

Valg af dirigent og referent.
Morten Danielsen (MD) blev valgt som dirigent
Gregers Sten Gregersen (gsg) blev valgt som referent.

3.

Bestyrelsens beretning ved formanden Gitte Baltser Langeland (GBL).
GBL indledte sin beretning med at konstatere, at hun nu havde været formand
for Hals Samråd i 14 dage, og at beretningen måske ville bære præg heraf.
Året der nu er gået i Hals Samråd har budt på lidt af hvert. Der har som
tidligere år været afholdt mange møder med foreninger og Aalborg Kommune og de øvrige samråd i Gl. Hals Kommune.
Hals Samråd har arbejdet på opgaver, der blev opstartet i 2018, og der er
igangsat mange nye projekter i 2019.
GBL konstaterede, at bølgerne godt kan gå højt her ved havnebassinet i Hals.
Status for projekterne i forbindelse med Aalborg Kommunes byudviklingsplan for Hals er:
1.
2.
3.
4.

Forbindelsen øst – vest med nyt fortov mv. nærmer sig sin afslutning.
Aktivitetsområdet ved jollehavnen er i fuld gang.
Skiltningsprojektet afventer, at de to første projekter bliver gjort færdig.
Projekt Nordsøstien arbejdes der fortsat ihærdigt på.

Yderligere projekter:
Renovering af flagmasten på torvet.
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Der arbejdes på at få udarbejdet en ”Bosætningsfilm” for Hals. Det
forventes, at filmoptagelse igangsættes, når vejret viser sig fra sin
mildere side.
Hals Natur- & Aktivitetspark – som i 2019 fik tildelt kr. 100.000 fra Sparekassen Vendsyssel Fond, og kr. 150.000 fra Nykredits Fond – ser ud til at få
anlagt den planlagte sø i 2020.
Hals Samråd har sammen med de øvrige 4 samråd i ”Gl. Hals Kommune”
indledt et spændende fællesprojekt – VISION 2050, hvor der udarbejdes dels
en fælles VISION 2050 for hele området og en VISION 2050 plan for de
enkelte samråds områder.
Det er nok ikke gået nogens næse forbi - som nævnt indledningsvis - at
bølgerne en gang imellem har været lidt høje her i det forgangne år.
Derfor satte vi os omkring bordet i starten af 2020, for at få luft og få snakket
de forskellige holdninger igennem, GBL gav udtryk for, at hun syntes, at vi
kom godt igennem.
Bestyrelsen valgte at trække en streg i sandet – og se fremad.
Den 20. februar valgte 3 medlemmer desværre – Ulla Larsen tidligere
formand for Hals Samråd, Winnie Rahbæk og Birgit Balling at
træde ud i utide, og et medlem valgte at tage en ”time out” på ubestemt tid.
GBL takkede de tre udtrådte medlemmer for en god arbejdsindsats i Hals
Samråd.
GBL blev konstitueret som ny formand, og tilkendegav at ville se fremad og
arbejde videre med de mange spændende projekter, der ligger foran samrådet.
GBL afsluttede med at se frem til samarbejdet i det nye samråd i 2020 –
2021, og så frem til nye medlemmer i samrådet og nye ideer.
Helle Bjeldbak spurgte ind til projektet ved jollehavnen og mere specifikt om
der var planer for Havnens Maskinværksted. Det blev oplyst, at der ikke var
planer om ændringer for Havnens Maskinværksted i det projekt – aktivitetsområdet ved jollehavnen – som arbejdsgruppen arbejder med. Der er forskellige forslag til udearealerne fra Langerend og ud til kysten. Herunder
etablering af en trætrappe ned til vandet samt udlægning af de tre betonslingers, der for tiden ligger ude på østmolen. Den sidste del hare der været
drøftelser med Jollelauget om. Poul Jensen fra Hals Jollelaug gjorde opmærksom på, at hele jollehavnen var Jollelaugets område, og at ændringer skulle
aftales med Jollelauget – hvilket der har været, for så vidt angår placering af
betonslingerser.
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4.

Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Hanne Borup (HB).
HB uddelte regnskab og kontokort for det forgangne regnskabsår.
Det fremlagte blev taget til efterretning af forsamlingen.

5.

Forslag til ændring af Hals Samråds vedtægter ved Gregers Sten Gregersen
(gsg).
Der foreligger to forslag til ændring af vedtægterne.
gsg udleverede et antal af de nuværende vedtægter og et antal af de reviderede vedtægter og nævnte, at Hals Samråd ikke havde et egentligt
repræsentantskab, og opfordrede den nye bestyrelse til at overveje
etablering af et repræsentantskab, som kunne bestå af repræsentanter fra
foreninger, klubber m.fl.
I de reviderede vedtægter, som kort blev gennemgået, er Aalborg Kommunes
formål med at etablere samråd i kommunen medtaget i en bearbejdet form,
og der er foretaget en præcisering af Hals Samråds geografiske område som
er Hals Sogn, samt hvem der er stemmeberettiget på repræsentantskabsmøder.
I § 5 præciseres det, at: Hals Samråd tegnes i økonomiske forhold af
formanden og kassereren.
De tre plus én (jf. ovenfor) bestyrelsesmedlemmer som var udtrådt, havde
fremsendt forslag til ændringer i vedtægterne fsv. angår § 5:
a. Eksklusion af et medlem – dette punkt foreslås slettet.
b. Ved opløsning – ændres bestyrelsen til repræsentantskabsmøde.
c. Nyt punkt om økonomiske interesser.
Ad. Pkt. a i det reviderede materiale. Dette afsnit er udgået.
Ad. Pkt. b. bevares uændret og overlades til det repræsentantskab, der er
foreslået oprettet. Hvis der ikke oprettes et repræsentantskab tages
dette punkt op på næste repræsentantskabsmøde.
Ad. Pkt. c. I det reviderede materiale pålægges det bestyrelsen at iagttage
reglerne for habilitet ved behandling af sager.

Dirigenten oplyste, at det var den siddende bestyrelse, der kunne udforme
vedtægterne for Hals Samråd, som den fandt formålstjenligt, og anbefalede
derfor, at der ved et videre arbejde med vedtægterne blev en passus om,
hvordan vedtægtsændringer kunne ske, og samtidig på en sådan måde, at det
tydeligt fremgår, hvori ændringerne består.
Hals Samråds gældende vedtægter er således de fremlagte reviderede vedtægter. Bestyrelsen blev anbefalet at skabe et repræsentantskab som kunne blive
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det forum, som fik til opgave blandt meget andet at godkende vedtægter og
ændringer heri.
Gitte Snebang tilbød sig som ”konsulent” i forbindelse med etablering af et
repræsentantskab og revidering af vedtægterne.

6.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag ud over til pkt. 5 vedr. vedtægtsændringer.

7.

Valg til bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke er på valg,
og at der kan vælges op til 12 personer i alt til den nye bestyrelse, hertil
kommer suppleanter og bilagskontrollant.
Det blev af GBL oplyst, at hun havde haft en drøftelse med Thomas Jensen bestyrelsesmedlemmet der havde taget en ”timeout”, at han måske kom tilbage i løbet af 1 – 2 måneder.
Følgende blev opstillet og valgt:
Lars Ahrenholt,

Sammenslutningen af
Fritidsgrundejere i Hals Hou
Ulla Vittrup,
do.
Morten Danielsen, Fjordfesten
Marianne Bønløkke, Fjordfest i Hals
Berit Barsøe, Hals Ro- & Kajakklub
Claus Gregersen, Hals Gl. Skurby
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Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Tina Bols Pedersen, Hals Søtrop
Hanne Bach

8.

2020-2021
2020-2021

Valg af bilagskontrollant:
Anna Westergaard

9.

2020-2022
2020-2022
2020-2022
2020-2021
2020-2022
2020-2022

2020-2021

Eventuelt
C.C. Rose oplyste, at ifølge hans vidende, så var der en beslutning om,
at Lodshuset skulle nedrives. Der var ikke umiddelbart andre, der havde samme information. Rose spurgte ind til forholdet omkring de personer, der var
udtrådt af bestyrelsen. GBL oplyste, at tre plus én havde fremsendt en mail
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hvori de havde fremført deres synspunkter og grundlag, men GBL havde ikke
denne mail, hvorfor Rose spurgte, om han måtte læse den op i sin helhed –
hvilket der var tilslutning til – og han afsluttede oplæsningen med en
bemærkning om, at såfremt han havde fået tilsvarende anklager ville han
straks reagere.
gsg oplyste, at bestyrelsen indtil videre havde besvaret denne mailhenvendelse således – i uddrag:
”Indholdet i den fremsendte meddelelse ønsker Hals Samråd ikke at gå ind i
for nuværende, da der er elementer heri der tilsiger en nærmere overvejelse.”
Rose spurgte Grete Holch Skalkam, om Lodsens Datter havde modtaget penge fra Hals Samråd. Dette kunne Grete svare benægtende på. – Der henvises
til regnskabet, som var gennemgået tidligere. Grete forklarede videre, at hun
var fremkommet med et forslag om udarbejdelse af en bordmodel af en del af
Hals Havn som kunne placeres ude på Østpieren. Den tidligere bestyrelse
fandt ideen god og opfordrede Grete om at søge Hals Samråd om økonomisk
Støtte.
Dirigenten konstaterede herefter, at dagordenen var udtømt og takkede for et godt og indholdsrigt
møde.
GBL takkede dirigenten for kompetent ledelse af repræsentantskabsmødet – og takkede alle for god
ro og orden på mødet.

Hals, den 13. marts 2020
Gregers S. Gregersen
Referent

13.03.2020 gsg

