
   

 1 

Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet, den 5. oktober  2021 

Sted: UCN Hobrovej 85 

 

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 28. september 2021 

   

5) Valg til bestyrelsen:  Valg af formand: Inger Tvorup skal have valgt fra 2020 bekræftet                                         

Jens Neustrup Simonsen skal have valg fra 2020 bekræftet 

André Paasch skal have valg fra 2020 bekræftet 

Ole K. Kristensen skal have valg fra 2020 bekræftet 

Anne Mette Busch er villig til genvalg 

Per Toftegaard er villig til genvalg 

Gert Kristensen ønsker ikke genvalg   

  Valg af suppleanter: Dorde Bendtsen er villig til genvalg 

  Valg af suppleanter: Vakant 

  Valg af revisorer:      Ole Trap Bayer skal have valg fra 2020 bekræftet  

  Valg af revisorer:      Ernst Thomsen er villig til genvalg  

  Valg af revisorsuppleant: Leif Andersen er villig til genvalg 

 6)         Eventuelt   

 
Velkomst Inger Tvorup bød velkommen til 26 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 der ikke holdes generalforsamlinger i foråret 2020 og -21, så 
denne beretning dækker perioden fra april 2019 til september 2021. I perioden har der af samme grund 
kun været afholdt få fysiske møder. 
Perioden indeholder også Skipper Samrådets 25 års jubilæum, idet den stiftende generalforsamling blev 
holdt d. 4. sept. 1996. 
 
Visioner overordnet 
Skipper Samrådet arbejder for at gøre kvarteret til et godt og sikkert sted at bo og færdes i. Vi vil gerne 
bevare de mange kvaliteter, vi har i kvarteret, og i samarbejde med andre foreninger i området være med 
til at forbedre det, der kan gøres bedre.  
 
Skipperens Idrætshus 
I 2019 var projektet bevilget og under planlægning. Medio januar 2020 blev det første spadestik taget til 
det, der efter mange arbejdstitler kom til at hedde Skipperens Idrætshus. I april 2021 kunne huset så småt 
tages i brug, og d. 16. juni blev det officielt indviet.  
(Med megen vedholdenhed fik vi vores vision opfyldt, inden der var gået 25 år.) 
Som sidegevinst til Corona-nedlukningen blev der fra kommunens side bevilget ekstra midler til genstart af 
samfundet, så Changs klubhus fik både nyt tag og en større tiltrængt renovering indendørs.  
Aalborg Seniorsports hovedsæde og flere af deres aktiviteter er flyttet til Provstejorden. Desuden er der i 
kælderetagen indrettet et fælles fitnesscenter, som alle mod betaling kan benytte. 
 
Skippertorvet  
Et andet langtidsprojekt er renovering af Skippertorvet sammen med Ejerlauget Skipperen. Med fælles 
midler er der opsat Rionet og plantet Efeu som afskærmning mod P-pladsen.  
Vi søger p.t. fondsmidler til hjælp til yderligere tiltag i den udarbejdede helhedsplan. Mest nødvendigt er 
udbedring af de slidte betonkanter, kædet sammen med en nivellering af områdets sydlige del og 
efterfølgende ny belægning.  
 
Pengeautomat 
Flere har de seneste par år efterspurgt igen at få en hæveautomat i området. En facebook-undersøgelse 
har bekræftet, at den er savnet. Samrådet har rettet henvendelse til det firma, der på bankernes vegne står 
for drift af pengeautomater. Vi afventer svar.  
Nærliggende vil det være at placere den for enden af blokkene ved Skipperen ud mod Vestre Allé. 
 
TRAFIK. Hastigheds- og trafikreducerende 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.  
Adgangen til Skippertorvet har vi fået Aalborg Kommune til at forbedre med nye striber ud mod Vestre Allé 
og markering af cykelbane. 
Vi har sendt henvendelse til Nordjyllands Politiet igen, da hastigheden, især om aftenen, ofte 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.  
Det er Vejdirektoratet, der står for opsætning af stærekasser. De er forsøgsvis opsat, hvor der er en høj 
ulykkesstatistik med personskade. Pilotforsøget skal evalueres i 2019 og igen i 2021. Erfaringerne fra 
projektet kan danne grundlag for videre politiske drøftelser af, hvordan hastighedskontrollen fremover skal 
indrettes i Danmark. 
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Fra samrådets side har vi bakket op om planerne for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, da det er den 
løsning, der aflaster Hobrovej og midtbyen mest og reducerer luft- og støjforureningen i bymiljøet.  
I juni blev der indgået en bred politisk aftale om infrastrukturen i Danmark frem mod år 2035, herunder 
den 3. Limfjordsforbindelse, så en løsning på trafiksituationen og én af samrådets mærkesager er kommet 
et skridt videre.  
Hvad det kan betyde, og hvad udflytningen af sygehuset til Aalborg Øst vil betyde, vil vi drøfte nærmere 
senere i aften.   
Når udflytningen realiseres, er der også lovet en tilbageførsel af Rømersvej som grønt område, hvilket er 
beskrevet i kommuneplanen for området. Forinden venter dog endnu en hurdle, idet der skal ske yderligere 
separatkloakering i området, denne gang vest for Hobrovej, incl. sygehusgrunden. Under den proces må 
Rømersvej forventes igen blive arbejdsstation for de store maskiner og materiel. 
 
Cykelpendlerruten 
En statslig pulje penge gjorde det i 2011 muligt at etablere cykelpendlerruten langs Hobrovej. Dog rakte 
pengene ikke til den sidste bid fra Valmuemarken til Mariendal Mølle. Den strækning har vi i 2020 søgt om 
at få med i de nuværende puljer til forbedring af cykelstier. Vi afventer svar. 
 
Herberget 
Sammen med Beboerforeningen Kærlundsmarken og Andelsboligforeningen Skipper Clement har vi sendt 
indsigelse til lokalplanen for ombygning af Kirkens Korshærs Herberg på Forchhammersvej.  
Vi har bl.a. gjort opmærksom på den fortætning, der sker i kvarteret, og at Herberget i dag ligger i et tæt 
bebygget område med de gener, som uro fra klientellet giver for mange mennesker. Svaret er, - ”at der 
udelukkende er taget stilling til fortætning af herbergets ejendom, da fortætningen af området omkring 
Forchhammersvej er sket i en tidligere planlægning”.  
 
Ansgar Kirke 
Kirken har et ønske om at udvide menighedsarealerne med en tilbygning, der vil strække sig ind i den 
nuværende skulpturpark. Arbejdet er p.t. i fuld gang.   
 
Mariendal Mølle 
Vi har rettet henvendelse til AK-bygninger, der ejer møllen for at gøre opmærksom på møllens gradvise 
forfald. De stillede en renovering i udsigt i løbet af sommeren, men intet er sket. Som svar på vores rykker 
svarer juristen i AK-bygninger: ”Møllen har ved en intern gennemgang desværre vist sig at være i dårligere 
stand end først antaget, hvorfor vi har haft en professionel møllebygger til at se på den. En istandsættelse 
er i millionklassen, og vi er pt. i proces med hvordan vi kan løfte opgaven. 
Møllebyggeri kræver specialiserede håndværkere, hvorfor jeg i dette tilfælde ikke tænker at elever fra Tech 
College skal inddrages.” 
Møllen er en af områdets ældste bygninger og et stykke kulturarv, som vi mener skal bevares. 
 
Bekæmpelse af råger 
Sammen med beboerne i Kornblomstkvarteret har vi i flere omgange rettet henvendelse til Aalborg 
Kommune om en mere effektiv rågebekæmpelse, da kolonien er til stor gene for de tættestboende.  
Der er givet dispensation til en øget regulering ved ikke kun at skyde de flyvefærdige unger på redekanten, 
men i en periode også de voksne fugle. 
De seneste 3 år har aktive genboer til kolonien ved Kornblomstvej / Bakkebo / Konvalvej i perioden for 
redebygning affyret gaskanon morgen og aften efter tilladelse fra Park& Natur og politiet.  
Kolonien har flyttet sig til stor glæde for de omkringboende, men der er stadig en stor bestand af råger 
andetsteds. Samrådet har derfor rettet henvendelse til Naturstyrelsen og anmodet om at den gældende  
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fredning ophæves. Svaret er, at det ikke er muligt at få ændret det gældende EU-regulativ, så den lokale 
indsats må fortsætte.   
 
Vedligeholdelse:  
Mange steder kunne vedligeholdelsen af gader, fortove og stier være bedre. Alle borgere opfordres til at 
indberette fejl og mangler via TIP – www.aak.dk/tip. Det gælder også dårlig færdiggørelse efter 
opgravninger.  
 
Affaldsindsamling / Aalborg Ren by, Grøn By 
I april arrangerede Skipper Samrådet en affaldsindsamling i Danmarks Naturfredningsforenings regi. Det 
blev en stor succes, med over 50 deltagere i alle aldre. Der blev samlet ca. 200 kg affald på under 2 timer. 
Derudover havde flere skoler og daginstitutioner været i gang i ugen forinden.  
Flere deltagere opfordrede til, at vi skulle gentage succesen, så det gør vi til foråret. Skulle der være mindre 
grupper, der indtil da vil ”gå en affaldstur” lokalt, så er vi gerne behjælpelige med udstyr m.m. 
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. 
Vi har rettet henvendelse til Vejdirektoratet med opfordring til, at de bruger frivillige til rengøring ved 
motorvejsindfletninger, når der lukkes af for trafik, som tilfældet var i foråret. Det er ikke muligt, da det 
kræver kursus at varetage de opgaver. 
 
Andre grønne tiltag  
Vi glædes over den fritlægning af Østerå, der i disse år er i gang, i vores område især området ved Gabriel.  
Vi har alle et ansvar for at medvirke til opfyldelsen af FN`s klimamål og sikre biodiversiteten ved forbedring 
af levevilkår for bier og andre insekter. Aalborg Kommune er med i kapløbet for at blive Danmarks ”Vildeste 
kommune”. I foråret rettede Skipper Samrådet henvendelse til flere store virksomheder med forslag om at 
plante Faunastriber på egnede græsarealer. Kun få har reageret positivt, så vi har hver især en uløst opgave 
i at være med til opfyldelsen af målene.  
For nylig deltog flere fra bestyrelsen i en biodiversitetsmesse. Vi videregiver gerne gode idéer herfra, og en 
aktiv gruppe i Kærby giver også gerne gode råd m.m. 
  
Find din nærmeste hjertestarter 
De sidste par år har vi kortlagt placeringen af hjertestartere i området og offentliggjort det på vores 
hjemmeside og på Facebook. Vi har registreret 41. Skulle nogen finde flere, så giv os besked. 
 
Nye forretninger 
Vi glædes over de nye forretninger, der etableres og giver gode indkøbsmuligheder lokalt. Med en 
velkomsthilsen og efterfølgende omtale af de nye butikker håber vi at hjælpe dem godt i gang. 
 
I 2019 har vi budt velkommen til:  
-  de nye indehavere af det tidligere Urbancykler, nu Fri BikeShop, brødrene Vesterholdt. 
-  den nye indehaver af Skipperen Salon, Jasem Al-Zohairi  
-  og til Pim, ny indehaver af Malai Massage på Skippertorvet 
I 2020 har vi, budt velkommen til Merete Tranberg, Skipperens Klinik for fodterapi 
I 2021 har vi budt velkommen til Wendelbo Blomster på Ny Kærvej. 
 
Julearrangementet  
Årets julearrangement i 2020 måtte som alt andet aflyses, men et flot juletræ havde vi dog. Tak til 
sponsorerne, der gjorde det muligt.  
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Skipperens Erindringsværksted  
Skipper Samrådet har ydet sponsorstøtte til de to medlemsblade, som Erindringsværkstedet har udgivet. På 
www.skippersamraadet.dk kan bladene læses og der kan indhentes information om de mange aktiviteter i 
årets løb.   
Alle med interesse for det lokalhistoriske arbejde er velkomne i foreningen.  
 
Info i området 
Facebook, hjemmeside, og Hasseris avis, der nu udkommer i stort set hele området. 
Vores opslagstavle ved Fakta forsvandt, da butikken blev ændret til COOP 365. 
Efter indførelse af EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) i 2018, har vi ikke vores medlemsregister og 
sender ikke ud til den private medlemsskare, vi gjorde tidligere.  
 
TAK 
Til bestyrelse og suppleanter for godt samarbejde i den forlængede periode.  
Tak til alle andre, der har bidraget aktivt til samrådets arbejde.  
Tak til UCN for lån af lokale til generalforsamlingen. Bestyrelses- og mødeoversigt 
På fælles samrådsmøder arbejdes der til stadighed på at sikre, at samrådene inddrages tidligt. 
 
 
Herefter blev bestyrelsens beretning givet fri med følgende bemærkninger: 
Henrik Nielsen – Tak for en meget fin beretning. De forskellige torve og pladser i byen i vigtige, så det er 
rigtig godt, at I kæmper for at få renoveret Skippertorvet. I Hasseris bymidte har de fået et rigtigt fint torv. 
Det er godt, at I vil arbejde på at få sænket hastigheden på Hobrovej. Jeg oplever en øget trafiktæthed 
specielt efter at der er blevet bygget massivt i Sofiendals enge. Jeg oplever slalomkørsel ned ad Vestre Alle, 
så spørgsmålet er om kommunen har nogle tiltag? 
Benny Pedersen – Gjorde opmærksom på, at der om torsdagen er racerkørsel på Hobrovej. Endvidere var 
han bekymret for om den forestående separatkloakering i Bejsebakke kvarteret vil betyde mere 
overfladevand på Hobrovej. Ved det seneste skybrud var der massive vandmængder henover Hobrovej, og 
Benny Pedersen frygtede at det kun bliver værre.   
Vibeke Gamst – Opfordrede til, at Skipper samrådet i forbindelse med renovering og bevarelse af 
Mariendals Mølle tager fat i kommunens konservator. Hun var enig i, at hastigheden på Hobrovej skal ned, 
og at det er fint, at Skipper samrådet vil arbejde for at få Rågebestanden ned. 
Alle spørgsmål blev tilfredsstillende besvaret og beretningen blev herefter taget til efterretning.  
 
Ad 3: Regnskab:  
 
Kasserer Andrè Paasch fremlagde to reviderede og af revisorerne underskrevne regnskaber for h.h.v 2019 
og 2020. 2019 regnskabet udviste et underskud på 783,16 kr. 2020 regnskabet udviste et overskud på 
766,80 kr. Saldoen ultimo 2020 er på 1395,27 kr.    
Inge Kolind – Syntes at der var rigtig mange gebyrer.  Andrè Paasch svarede at sådan er det blevet. Vi kan 
ikke komme udenom, at betale gebyrer på foreningskontoen.  
 Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
Ad 4: Indkomne forslag 
 
Der var ved tidsfristens udløb ikke komme forslag 
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Ad 5: Valg til bestyrelsen (bekræftelse af valg) 
  
Valg af formand: Inger Tvorup fik valg fra 2020 bekræftet 
Jens Neustrup Simonsen fik valg fra 2020 bekræftet 
André Paasch fik valg fra 2020 bekræftet 
Ole K. Kristensen fik valg fra 2020 bekræftet 
 

Valg til bestyrelsen (2 år) 
 

Anne Mette Busch genvalgt 
Per Toftegaard genvalgt 
Gert Kristensen ønsker ikke genvalg. I hans sted blev Dorde Bendtsen foreslået og valgt   
 
Valg af suppleanter: Benny Pedersen blev foreslået og valgt 
Valg af suppleanter: Vakant 
 
Valg af revisorer:      Ole Trap Bayer fik valg fra 2020 bekræftet  
Valg af revisorer:      Ernst Thomsen blev genvalgt  
Valg af revisorsuppleant: Leif Andersen blev genvalgt  
 
Ad 6 Eventuelt 
 
Jens Larsen – gjorde opmærksom på, at det ikke bare er Råger, men også Måger, der er et problem, specielt 
efter at man er begyndt at bygge med flade tage.  
Ole K Kristensen – undrede sig over, at kommunen klipper kanterne i Østerådalen mens ænderne ruger. 
Inger Tvorup vil høre kommunen om praksis. 
 
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 
 
Herefter løftede Jens Neustrup Simonsen sløret for vores ønske om den 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. 
Skipper samrådet vil gå i dialog med bestyrelsen i Aalborg Zoo om de næste skridt 
 
 
Aalborg, den 25. oktober 2021 
 
Ole Trap Bayer 
(Godkendt 30.10 2021)    Jens Neustrup Simonsen 

      
_______________    ________________________ 
Dirigent     Referent 
 


