
 

 

Generalforsamling i Skipper Samrådet 2022 
 

 
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00 

Lokale 1.1.11 på UCN - University College Hobrovej 85 
 
Program 
 

 Velkomst og fællessang 

 Generalforsamling 

 Masterplan for Skipper området (3. limfjordsforbindelse, Zoologisk have, Plusbus 2, sygehusudflytning) 
 
Dagsorden jf. vedtægter 
 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Beretning                 Bestyrelsen vil i ord og billeder fortælle om årets aktiviteter 

3) Regnskab      Fremlæggelse af revideret regnskab.  

4) Indkomne forslag:    Skal modtages senest 19. april 2022 

   

5) Valg til bestyrelsen:  Valg af formand: Inger Tvorup – er villig til genvalg 

6) Jens Neustrup Simonsen – er villig til genvalg 

André Paasch – ønsker ikke genvalg 

Ole K. Kristensen – ønsker ikke genvalg 

  Valg af suppleanter: Benny Pedersen -  er villig til genvalg 

  Valg af suppleanter: Vakant 

  Valg af revisorer:      Ole Bayer – er villig til genvalg  

  Valg af revisorsuppleant: Leif Andersen - er villig til genvalg 

 6)        Eventuelt   

 
Masterplan: Efter generalforsamlingen vil adm. direktør Henrik Vesterskov Johansen fra 
Aalborg Zoo fortælle om den fremtidige udvikling af Aalborg Zoo, og Rådmand Jan Nymark 
Thaysen vil komme med et oplæg til plenumdialog om områdets muligheder set i lyset af 
den nye trafikaftale og sygehusudflytningen.  
Kom og gør din indflydelse på udviklingen af Skipperkvarteret gældende.  
 
                           Alle med tilknytning til lokalområdet er velkomne. 

 
Samrådet er vært med smørrebrød øl/vand 

 
 

Venlig hilsen 
Skipper Samrådet – Dit lokale talerør 

wwwwww..sskkiippppeerrssaammrraaaaddeett..ddkk  
  

 

 
Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget senest 7 dage før afholdelsen 

   Forslag skal sendes til formanden: 

EE--mmaaiill::  iinnggeerrttvvoorruupp@@ggmmaaiill..ccoomm      

                          IInnggeerr  TTvvoorruupp,,  HHoobbrroovveejj  6633,,  99000000  AAaallbboorrgg  

 
Skipper Samrådet er det lokale talerør for 13.000 borgere i Kærby, Hobrovejs-, Bejsebakke-, Kornblomst- og Scheelsmindekvarteret. 
Skipper Samrådet ser det som sin vigtigste opgave at sikre fortsat udvikling af samrådets virkeområde, så det altid er et af Aalborgs mest 
attraktive bosætningsområder for både unge og ældre. Det er samrådets ønske at samle områdets identitet omkring Skipperen. 

 

http://www.skippersamraadet.dk/
mailto:ingertvorup@gmail.com

