
 

Sebber Borgerforening. Generalforsamling 23/11 2022. 
 

Borgerforeningens formand, Hanne Gerges bød velkommen til generalforsamlingens 32 
deltagere. 
 
 

Dagsorden pkt.1: Valg af dirigent. 
Ellinor Wolff blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen  var  lovligt indvarslet. 
 
 
Dagsorden pkt.2: Bestyrelsens beretning v. Hanne Gerges. 
Formanden bød alle velkommen og berettede derefter om nogle af  årets arbejdsopgaver. Medlemstallet er 
fortsat højt.  96,24% af byens borgere er medlem. I 2022 bliver flaget hejst 26 gange i anledning af 
medlemmers 60-65-70.osv. fødselsdag. 
Bestyrelsen har afholdt 8 møde,r og referat fra møderne opsættes på foreningens hjemmeside og i 
opslagstavlen ved busholdepladsen. 
I 1. søndag i advent blev juletræet tændt og efterfulgt af æbleskiver og gløgg. Samme eftermiddag afholdt 
Kulturbrugsen julemarked, og der var stor opbakning til begge arrangementer. En anden magnet er årets 
Skt. Hans bål på Navet, som ligeledes tiltrækker mange mennesker. 
I maj blev der afholdt arbejdsdag på legepladsen, og den blev klargjort til sommerens rykind af gæster fra 
nær og fjern! En legeplads, som får megen ros og anerkendelse af såvel store som små brugere. Der er købt 
nye bord-bænkesæt – en stor egetræskævle som siddeplads ved parkourområdet, nye mål til basketball 
stativerne og et nyt basketballstativ. Dele af gyngestativerne er blevet udskiftet og ligeledes er den lange 
wire i klatretårnet blev udskiftet.  
Økonomien - dvs. indtægterne fra udlejning af sokkelgrunde til sommerhuse på Navet – giver mulighed for 
at udføre disse tiltag.  
Andre tiltag som glæder borgerne i Sebbersund er hjertestarterordningen, hvor hjertestarteren er placeret 
på Kulturbrugsen. I marts blev der afholdt hjertestarterkursus for den mange borgere, som er tilmeldt 
ordningen.  
I okt. blev der pyntet til Halloween for første gang. Tak til de to frivillige borgere, som havde taget initiativ 
til denne fornyelse.  
 
Borgerforeningen har streamet on-line foredrag fra Aarhus Universitet, og dette initiativ fortsættes i 2023. 
Aalborg Kommune  ønskede at få gang i landdistrikterne igen efter coronaperioden og har i den forbindelse 
tilbudt borgerne en orienteringsaften med temaet: ”Pas på din ryg samt temaet: Gå-din- by -ren”. Det var 
dejligt, at en del borgere bakkede op om ideerne og deltog. 
 
Et andet punkt i beretningen var administrationen af Navet. Der er opsat skilte med teksten” Hunde føres i 
snor”, hvilket BF forventer at brugerne respekterer året rundt. Dog er det tilladt i perioden okt.- marts at at 
lade hunde løbe frit på stranden, men ikke på den grønne arealer på Navet. 
 
I årets løb har der været afholdt møder mellem Bådelauget, Kulturbrugsen og Borgerforeningen samt med 
Ak om oprensning af vandet ved bådebroen. I aug. meddelte AK, at midlerne, som officielt var afsat til 
projektet, desværre ikke var at finde i kommunes budget. Til gengæld lovede AK at igangsætte en analyse 
af området for at finde ud af, hvad der er muligt mht. oprensning og samt hvad dt vil komme til at koste i 
kr-øre. De tre bestyrelser vil løbende blive orienteret om resultat af undersøgelserne. 
 
Ja------ og så blev Sebbersund Årets Landsby 2021 i AK. Alle foreninger i byen blev inviteret til Øster Hassing, 
hvor den officielle kåring fandt sted. Lørdagen efter arrangerede Kulturbrugsen og Borgerforeningen i 
fællesskab morgenmad, (80 deltagere) og efterfølgende blev der taget fælles billede til Nibe avis. Mange 
borgere havde hejst flaget, så det blev en festlig dag for byen. BF havde fået trykt et stort banner med 
teksten :” Sebbersund – årets landsby 2021”, som er opsat ved byens indkørsel. 



I 2023 vil BF satse på at få en ny hjemmeside, da den eksisterende er mere end 20 år gammel. Der lød en 
meget stor tak til Taco for hans trofasthed med at sætte nyheder på hjemmesiden.  
Til sidst takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde – for som der blev sagt - bestyrelsen er aldrig i 
tvivl om, at den arbejder sammen for vores landsby, som vi alle holder så meget af. Tak lød også til de 
frivillige hænder, som også er med til at gøre denne by til et smuk plet på landkortet. 
 
Efter beretningen blev der spurgt til hastighedsdæmpende foranstaltninger på grusvejene. Formanden 
oplyste, at dette blev taget op på fællesmøde for landsbyerne, hvor kommunen dog tilkendegav, at der ikke 
er tilstrækkelige ressourcer nu. Det blev tilkendegivet, at BF vil tage punktet op på Samejets næste møde i 
FU. 
Der var spørgsmål om hunde i snor. Lovgivningen giver mulighed for, at hunde kan gå frit på stranden i 
perioden oktober- marts.   
 
Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen. 
 
Dagsorden pkt.3: Regnskab v. Kassereren, Evy Moric. 
Regnskabet viser, at årets indtægter beløber sig til 138.470 kr. herunder kontingent- indtægt 11.400 kr. og 
andel af udlodning fra Navet 123.154 kr. De samlede udgifter er 135.616 kr., herunder nyanskaffelser til 
legepladsen 38.455 kr., vedligeholdelse af legepladsen 10.242 kr., græsslåning 18.640 kr. og tilskud til 
Kulturbrugsen 30.000 kr. 
Årets overskud er således 2854 kr. 
Regnskabet er revideret og underskrevet af de valgte revisorer uden bemærkninger. 
 
Der blev spurgt til evt. sponsorstøtte til hjertestarter. Bjarne Christensen, som er tovholder for SMS-
hjertestarter ordningen i Sebbersund, oplyste, at hjertestarteren er doneret. Borgerforeningen står for 
vedligeholdelsesudgifterne, og Kulturbrugsen leverer strøm til anlægget. 
 
Generalforsamlingen godkendte herpå regnskabet. 
 
Dagsorden pkt.4: Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet på 50 kr. for alle fastholdes. Dette blev vedtaget. 
 
 
Dagsorden pkt.5: Forslag 
Der er ikke indkommet forslag til behandling. 
 
 
Dagsorden pkt.6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Hanne Gerges, Evy Moric og Henrik Hansen blev genvalgt. 
 
 
Dagsorden pkt.7: Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Mette Jørgensen og Jesper Severinsen blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 
 
 
Dagsorden pkt.8: Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Erich Borup blev genvalgt som revisor og Peter Markussen som suppleant. 
 
 
Dagsorden pkt.9: Eventuelt. 
1: Bådelaugets formand, Lennart Olsson orienterede om processen om oprensning af havneområdet. 
Bådelauget, Borgerforeningen og Kulturbrugsen står bag ansøgning til kommunen. Budgetskriftets krav om 
forundersøgelse er iværksat, og der er udarbejdet køreplan for processen. Kommunen afholder udgifterne 
hertil. Tanker om helhedsplan for havneområdet er pt stillet i bero.  



Der blev spurgt, om den flydebro, som Kulturbrugsen har fået tilladelse til, skal flyttes til havneområdet. 
Hertil svarede Bjarne Christensen, at placering vil afhænge af oprensningsprojektet. 
 
2: Hans Heidemann Lassen orienterede om tanker om naturpleje og afgræsningen på Navet, som især har 
til formål at bekæmpe tilgroning af hybenrose, der betegnes som invasiv plante. Navet er i 
naturbeskyttelsesloven udlagt som beskyttet natur af typen overdrev. I dag sker afgræsningen på Navet i 3 
fenner, der hver er omgivet af hegn. Der er hegn langs stierne - og således ikke umiddelbart fri adgang på 
hele området. Der sker genvækst af hybenroser, når dyrene flyttes til en anden fenne.  
Samejets besigtigelsesudvalg har vurderet, at afgræsningen kan gøres bedre, og at den frie færdsel på 
området bedres, hvis hegnene langs stierne fjernes, så der kun er en stor indhegning. Det er tanken, at 
hegningen ikke skal omfatte bålpladsen og området ved bænken på spidsen af Navet. Ændringen vil 
samtidig gøre arbejdet betydelig nemmere for dyrenes ejer.  
 En borger ønskede et borgermøde, når der foreligger et mere konkret forslag.  
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
Som dirigent                                                             Referent 
Ellinor Wolff.                                                              Hans Heidemann Lassen 

 

 


