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Generalforsamling d. 05.03. 1 5

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Knud Petersen og de fremmødte godkendte Knud.
Efterfølgende gennemgik dirigenten formalia omkring varslingsperioden i

forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling. Alle fremmødte godkendte
varslingen som værende lovligt varslet.

Formandens beretning
lvan Johansen startede med, at glæde sig over, at der trods de mange andre
generalforsamlinger i området, stadig var et flot fremmøde. Bestyrelsen har valgt, at
udsende en årlig folder med foreningens arrangementer modsat de tidligere år, hvor
der blev udsendt en folder halvårligt. Folderens nye design med er blevet taget
utroligt godt imod og bestyrelsen er opmærksom på, at prisen for et årlig kontingent
desværre er smuttet ud denne gang.

Foreningen har 260 medlemmer. 74 husstande har tilmeldt sig forenings-el hvilket
bidrager med ca. 8000,- kr. pr år til foreningen. Pensioniststøttefonden har støttet
bankospillet på Ældrecenter Terndrup og juleudsmykning samme sted med 5000,-
kr. Formanden gav et stor tak til Knud og teamet for deres store indsats for at
afuikle bankospillene.
Derefter var der en stor tak til alle de frivillige som hjælper med, at sætte flag op til
konfirmationerne, 1. maj og i pinsen samt ved andre særlige lejligheder. En stor tak
Iød også til Flemming Frandsen for, at bistå med salget af bogen om Terndrup
Sygehus, som Age Astrup og Hans Bjørn har skrevet. Borgerforeningen er glade for
at de to forfattere har overdraget salget af bogen til Borgerforeningen. Overskuddet,
som pt er på 37000, er tiltænkt multibanen - et projekt som Borgerforeningen
samarbejder med andre foreninger om, at få etableret i Terndrup.

Af andre projekter, som der arbejdes videre på er, lnfo Tv'ene som kører, men der
er plads til, at flere kan bruge muligheden til formidling/reklame.

Det gamle sygehus er nu revet ned. Borgerforeningen har fulgt / følger stadig
processen og har fokus på området som en del af byudviklingen.

Borgerforeningen har flere gange i løbet af året, rettet henvendelse til Rebild
Kommune iforbindelse med gadebelysning, chikaner på Bælumvejen, mangel på

fortov på Bælumvejen, cykel/gangsti på Hadsundvej. Derudover skulle det nu være
sikkert, at både vandkunsten i Bymidten og i Centeret kommer til at virke i år.

Foreningen har også været og er stadig aktiv iforbindelse med de ændringer som
vil komme'i fht Mølledammen. Det er forsøgt, at finde den gamle vandmølle,
nationalmuseet er blevet endevendt, men møllen er blevet brugt til restaurering af
andre vandmøller. Borgerforeningen havde håbe,t at møllen kunne have været
brugt iforbindelse med ændringerne ved Mølledammen.
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Formanden fortsatte med Borgerforeningens årlige arrangementer:
Påsekæggeløbet i Mølleskoven, affaldsindsamling, Mortens spil, madlavning for
mænd, Ølsmagning på Terndrup Kro med Thisted Bryghus og sammen med andre
foreningenl institutioner har vi afviklet Sankt Hans og 1.søndag i advent.
Af nye tiltag er, et koncert samarbejde med Terndrup Kro, som allerede har haft 2
udsolgte koncerter, planer for 2016 er i støbeskeen. Børnebanko i september var
ligeledes et nyt tiltag, her kunne borgerforeningen ønske sig, at flere børn deltog.

Mølleskoven er ved at få beskåret og fældet træer. Borgerforeningen har fået stor
hjælp af skovfoged Jacob Ellemann som vil holde øje med hvad og hvornår der skal
beskæres og fældes.
En stor tak til både Jacob og til alle de frivillige som er med til at vedligeholde
Mølleskoven.

Afslutningsvis takkede formanden alle, som har bidraget med hjælp til
Borgerforeningen samt en tak til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte om der var spØrgemål til beretningen.

. Hvad skal der ske med Mølledammen?

. Kan vi gøre noget for, at få bedre skiltning i forbindelse med salg af
bygegrunde i den sydlige del af byen?

o Hvad skal der ske med den gamle sygehusgrund?

Derud over kom der følgende kommentarer.

o Byen er ikke særlig velholdt, der ligger eksempelvis meget papiraffald i

beplantningen ved FAKTA
. Blomsterkummerne i Centeret er ved at falde fra hinanden

Formanden svarede på spørgsmålene:

. Fisketrappen er (iforhold til den nye vandmiljø lovgivning) en blokering på et
vandløb. Det er Rebild Kommunes forslag at lægge Mølledammen ien slags
rørføring langs med Mølledamsvej.
Jacob tilbød, at bistå Borgerforeningen med at skrive et høringssvar.

. Vi er blevet lovet store "salgsskilte" iforbindelse med byggegrundene i den
sydlige del af byen. Holder øje med om det sker, ellers rykker vi for det.
Olderlauget har lavet en hjemmeside og det er tanken, at den skal støtte salg
af byggegrunde, bosætning og erhvervsudvikling.

. Borgerforeningens indstilling til fremtidig anvendelse af den gamle sygehus
grund, er lav bebyggelse, klyngehuse eller lignende.

Formandens svar på kommentarerne:

. Vi har billeder fra affaldsindsamlingsdagen og dem skal FAKTA måske have
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. Nel kummerne ser ikke godt ud. Knud bistod med viden om, at der er ved, at
blive set på det og gjort noget ved det.

Herefter godkendte alle de fremmødte formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab
Kasser Gunnar Spanggard fremlagde foreningens regnskab. Gunnar fremhævede
den postering, som både var anført under aktiver og passiver på beløbet 40.250,56.
Pengene er samlet sammen fra bla høvdingebold, bogsalg og andre arrangementer
og står på en særskilt konto som er til etablering af multibanen i Terndrup.
De fremmødte godkendte regnskabet.

4. lndkomne forslag
lngen.

5. Fastsættelse af kontingent
De fremmødte vedtog af fastholde kontingent på 100,- kr. for enlige og 150,- kr. for
en husstand.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var Gunnar Spanggaard, Steen Niemann og Maria Friis. Alle tre stillede op
igen og blev genvalgt.
Helle Ravn og Kirsten Jacobsen blev valgt.

7. Valg af revisor og suppleanter
Helle Ravn blev valgt som revisor og Kirsten Jacobsen blev valgt som revisor
suppleant.

8. Valg af 5 medlemmer til Terndrup ldreætscenter
Hanne Kock, lvan Johansen, Mette Overgaard, Maria Friis og Gunnar Spanggaard
blev valgt.

9. Eventuel
Formanden kunne fortælle at Terndrup Borgerforening også har taget funktionen af
Lokalråd. Tanker, ideer og ønsker til hvad og hvordan lokalrådet skal være, hvad vi
skal kigge på og lignende modtages med glæde. Vi arbejder videre på det efter
konstitueringen.

Møllegården bliver revet ned, der skal bygges boliger.

Der blev talt om multibanen og dens placering, samt udtalt et ønske om noget
tilsvarendå eller lignende i den anden ende af byen. Mette Overgaard gav et
overblik over Multibanens placering. Arsagen til det endelige valg handler om, at
mange ting skal gå op i en højere enhed.
I store overskrifter handler det om: samlede faciliteter som støtter hinanden (skole,
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svømmehal og tør hal, motionscenter) økonomi (fondsmidler fra DBU. DBU som
kun vil yde støtte hvis anlægget ligger i forbindelse eller i nærheden af fodbold
faciliteter) og vedligeholdelse. Et stort puslespil med mange aktører.

Knud Petersen afsluttede generalforsamlingen og takkede for go ro og orden.

Referatet er godkendt.
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