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Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet, den 26. april  2022 

Sted: UCN 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 

             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   

 
 
Velkomst Inger Tvorup bød velkommen til 41 deltagere, hvorefter Skipper sangen blev sunget. 
 
Ad 1:  Herefter blev Ole Trap Bayer foreslået som dirigent, og Jens Neustrup Simonsen blev foreslået 

for referent. Begge blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet via Skipper Samrådets hjemmeside. Dirigenten kunne 
konstatere, at dagsordenen på skærmen var i overensstemmelse med vedtægterne, så alle 
formalier er overholdt.   

 Herefter blev ordet givet videre til ad 2 – beretningen. 
  
Ad  2:  Inger Tvorup (IT) fremlagde bestyrelsens beretning. 
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Mødeoversigt og jubilæum 
På grund af Corona- nedlukningen kunne vi først afholde sidste års generalforsamling i oktober, så denne 
beretning bliver derfor ganske kort.  
 
Det vil give os mere tid til aftenens andet hovedtema: Fremtidsplaner for Skipperområdet.  
 
Vi har tradition for lange seje træk i Skipper Samrådet.  
Skipperens Idrætshus var frugten af næsten 25 års forarbejde, før det sidste år blev en realitet.  
Nu glæder vi os over, at det nye hus er i brug til glæde for mange aktive.  
Der arbejdes efterfølgende med at lave en aktivitetssti mellem idrætshuset og Vester Mariendal Skole. 
 
Et andet langtidsprojekt er renovering af Skippertorvet sammen med Ejerlauget Skipperen og Park & Natur. 
For 10 år siden foreslog samrådet en tiltrængt renovering af torvet, så det kunne leve op til intentionerne i 
kommuneplanen om at området bl.a. skal være  
- et velfungerende bydelscenter  
- at udearealerne skal medvirke til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelens liv. 
 
Siden Park & Natur fik udarbejdet et arkitektforslag for renovering af pladsen, har der været utallige drøftelser 
med ejerlauget Skipperen og Park & Natur om tolkning af ordlyden i gældende aftaler for vedligehold / 
renovering samt om økonomi til formålet. Vi kan nu glædes over, at renoveringen er i gang med ejerlauget 
Skipperen som hovedaktør og Park & Natur samt Skipper Samrådet som bidragydere. Samrådet har søgt 
fondsmidler undervejs i processen.  
Det område, der er prioriteret i denne etape, er området fra Netto til Hobrovej med fjernelse af de slidte 
betonkanter, nivellering af området og ny belægning. 
 
Pengeautomat 
Flere har de seneste par år efterspurgt igen at få en hæveautomat i området. 
Samrådet har rettet henvendelse til det NOKAS, der på bankernes vegne står for drift af pengeautomater. 
Desværre er svaret negativt.  
 
TRAFIK og hastighedsregulerende tiltag.  
I alle årene har trafikken været et fokusområde for samrådets arbejde i form af hastigheds- og 
trafikreducerende tiltag på de store veje, først og fremmest Hobrovej. Overordnet har vi bakket op om en 3. 
Limfjordsforbindelse som aflastning. Mere herom senere i aften.  
Vi retter med jævne mellemrum henvendelse til Nordjyllands Politi, da hastigheden, især om aftenen, opleves 
langt over det tilladte for både biler og motorcykler. Svaret er, at der løbende bliver 
foretaget forskellige former for kontrol på bl.a. Hobrovej, herunder både fotovogne, lasermålinger 
og civile patruljer m.v.  
 
På et nyligt afholdt møde blev andre rejste problemstillinger drøftet med medarbejdere i Mobilitet & 
Infrastruktur:  
- Forbedret trafiksikkerhed ved Stolpedalsskolen, krydset Vestre Allé / Faunavej op til skolestart kl. 08.00 Evt. 
en lysregulering på stedet. Sagen sendes videre som ”skolecase”. 
- Fodgængerfelt ved Kærbyskolen. 
- Rykker for at forbedre ind- og udkørsel fra Skippertorvet og bedre markering af cykelbane. 
- Rykker for forbedret cykelsti fra Valmuemarken til Mariendal Mølle. Sagen sat i bero på grund af forventet 
Plusbus 2-projekt.  
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- Trængsel i villakvarterer på grund af mange parkerede biler, bl.a. Kjærs Møllevej / Væverensvej.  
Et P-forbud i den ene vejside samt P-licens for beboerne overvejes. 
- Samme problematik på Forchhammersvej og Kærlundsvej, hvor der er trængsel op til skolestart kl. 08.00. Ved 
ulovlig parkering opfordres beboerne til at kontakte politiet.  
- Andre steder klages der over for høj hastighed. Vi afventer den kommende hastighedsplan. 
 
Mariendal Mølle 
Vi har rettet henvendelse til AK-bygninger, der ejer møllen for at gøre opmærksom på møllens 
gradvise forfald. Første svar var, at møllens stand var værre en forventet, og at der er tale om en renovering i 
millionklassen. Efterfølgende har vi været i forbindelse med en konservator og fået råd og vejledning. I den 
fortsatte dialog med juristen fra AK-bygninger er svaret, at de er ved at forberede en sag til budget 2023. 
Endvidere overvejes de tiltag, som konservatoren kunne foreslå, bl.a. at der oprettes et lokalt møllelaug. 
Møllen er et af områdets ældste bygninger og en vigtig kulturarv, så vi håber naturligvis på en positiv 
behandling af budgetforslaget i byrådet.  
 
Julearrangement 
Efter et års Coronapause kunne vi igen afholde det traditionelle julearrangement på Skippertorvet – en yderst 
regnfuld affære og derfor færre besøgende end vanligt. For at fuldende dårligdommene blæste det opstillede 
telt i stykker den efterfølgende nat.  
 
Affaldsindsamling / Aalborg Ren by, Grøn By 
I april arrangerede Skipper Samrådet som sidste år en affaldsindsamling i området med deltagelse af 34 
personer i alle aldre. Der blev samlet ca. 100 kg affald. Derudover havde flere skoler været i gang i ugen 
forinden. Erhvervsdrivende i området sponserede fine gave til at forsøde dagen. 
Vi er i dialog med Aalborg Kommune om forbedrede affaldskurve, så de ikke tømmes af råger og 
andre store fugle. Få steder er der kommet låg på kurvene, men flere er på ønskelisten. 
 
Ukrainske flygtninge 
Ultimo marts blev vi informeret om, at Aalborg Kommune har stillet 43 lejligheder på Gundorfslund til 
rådighed til ukrainske flygtninge. De er klargjort af 4 hjælpeorganisationer og er nu beboet alle sammen.  
Samrådet har deltaget i informationsmøde sammen med andre foreninger, og en række aktiviteter er i gang, 
bl.a. cafémøder hver torsdag på Gundorfslund.  
For de, der har lyst at gøre en indsats, vil det nemmeste være at kontakte Røde Kors, der sammen med Danske 
Flygtningehjælp har oprettet ”Venner Viser Vej”.  
 
TAK 
Som afslutning på beretningen takkede formanden bestyrelse og suppleanter for et godt samarbejde i den 
forløbne periode.  
Tak til alle andre, der har bidraget aktivt til samrådets arbejde. 
Tak til UCN for lån af lokale til generalforsamlingen. 
 
 
 
Herefter blev bestyrelsens beretning givet fri med følgende bemærkninger: 
Jens Larsen – Nævnte at parkeringspladsen ved Råd & Godt er en betalingsparkeringsplads, hvilket er grunden 
til, at folk vælger at parkere gratis i sidegaderne. Betalingsparkeringspladsen står gabende tom i alle døgnets 
timer. 
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Dan Sletten – Gjorde opmærksom på, at han som frivillig leder i Aalborg Chang oplever, at medlemmerne er 
virkelig glade for det nye hus Skipperens Idrætshus. 
  
Niels Birk – spurgte til, hvornår cykelstien ved udkørslen fra Skippertorvet bliver malet blå?. Inger Tvorup 
svarede at kommunen har den på sin opmærksomhedsliste, og vi håber den snart bliver malet op. 
 
Alle spørgsmål blev tilfredsstillende besvaret og beretningen blev herefter taget til efterretning.  
 
Ad 3: Regnskab:  
 
Kasserer Andrè Paasch fremlagde det reviderede og af revisorerne underskrevne regnskab for 2021. 
Regnskabet udviste et underskud på 973,96 kr. Saldoen primo var på 1.395,27 kr. og saldoen ultimo er på 
421,31 kr.    
Andrè Paasch  – Nævnte som afslutning, at regnskabet desværre i.h.t til vedtægterne var blevet revideret for 
sent, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen. 
Benny Pedersen – Opfordrede til, at man søgte om, at få tilskuddet på de 15.000 kr. sat op til 20.000 kr. bl.a. 
p.g.a. den prisudvikling, der har været siden 1996, hvor de 15.000 kr. blev fastsat. 
Vi har søgt kommunen om at hæve tilskuddet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
Ad 4: Indkomne forslag 
 
Der var ved tidsfristens udløb ikke komme forslag 
 
 
 
Ad 5: Valg til bestyrelsen  
  
Valg af formand: Inger Tvorup valgt uden modkandidat 
Jens Neustrup Simonsen valgt uden modkandidat 
André Paasch ønskede ikke genvalg 
Ole K. Kristensen ønskede ikke genvalg. 
Dan Sletten og Benny Pedersen blev foreslået og valgt til bestyrelsen 
 
Valg af suppleanter: Vakant 
Valg af suppleanter: Vakant 
Der var ingen forslag til suppleanter, hvorefter dirigenten med generalforsamlingens samtykke gav bestyrelsen  
mandat til at supplere sig selv i perioden. 
 
Valg af revisorer:      Ole Trap Bayer valgt uden modkandidat  
Valg af revisorsuppleant: Leif Andersen valgt uden modkandidat 
 
Ad 6 Eventuelt 
 
Ernst Thomsen – Syntes det var for dårligt, at folk ikke trådte til i forhold til de ledige suppleantposter. 
 
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 
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Herefter løftede Jens Neustrup Simonsen sløret for Skipper Samrådets nye fortælling om Skipper området. 
I forbindelse med etablering af den 3. limfjordsforbindelse, udflytningen af sygehus syd, samt etableringen af 
plusbus 2 ruten, får vi helt nye muligheder. 
Vi ser gerne, at Aalborg Zoo bliver omdrejningspunktet i den nye fortælling. 
Med billeder og illustrationer præsenterede han en meget begejstret forsamling for visionen som der var fuld 
opbakning til. 
Direktør Henrik Vesterskov Johansen fra Aalborg Zoo fortalte herefter om Aalborg Zoo`s masterplan, og gav 
udtryk for, at han helt og fuldt bakke op om Skipper Samrådets ønsker. 
Rådmand Jan Nymark Thaysen fortalte herefter om fremtidsmulighederne med sygehus flytning, 3. 
limfjordsforbindelse og Plusbus2. Han kunne ligeledes bakke fuldt og helt op om Skipper Samrådets ønsker. 
 
 
Aalborg, den 4. maj 2022 
 
Ole Trap Bayer 
(Godkendt 06.05 2022)    Jens Neustrup Simonsen 

XXX      
_______________    ________________________ 
Dirigent     Referent 
 


