
Referat af generalforsamlingen i Hald 

Borgerforening torsdag den 21. marts 2019 i 

Hald Borgerhus

Ad 1) Per Aggerholm blev valgt til dirigent og Henning Larsen til referent.

Ad 2) formanden, Olav Nørgaard, aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Beretningen, der i sin helhed kan ses her på hjemmesiden, blev godkendt.

Ad 3) Kassereren , Niels Åge Markussen, forelagde det reviderede regnskab, der udviste et 

resultat på minus 4.060 kr. mod et overskud på 73.445 kr. året før.  Årets samlede indtægter 

var på 333.440 kr., hvoraf de væsentligste var indtægter ved arrangementer i borgerhuset 

96.358 kr., arrangementer i anlægget 63.216 kr., udlejning af borgerhuset 51.410 kr. og 

kontingent 47.100 kr. Af de samlede udgifter tegnede arrangementer i borgerhuset på 

102.787 kr. og nyanskaffelser på  godt 111.000 kr. sig for de største poster. Regnskabet blev 

godkendt. 

Ad 4) Kassereren fremlagde budgetforslag for 2019 med et overskud på 19.300 kr. til 

godkendelse, og forslaget blev godkendt.

Ad 5) Kontingentet blev fast uændret til 300 kr. for par/år og 150 kr. for enlige.

Ad 6) Indkomne forslag. Svend Meibom og  Johan Nielsen, begge Katteskæg, stillede 
forslag om annoncering af de 11 byggegrunde, der er til salg i Hald på Søndertoften. I 
forslaget hed det: ” Vi ønsker med annonceringen at oplyse om, markere og opfordre 
til bosættelse i Hald.
Vi skal i annonceringen gøre opmærksom på, at i vor dejlige natur med skov og 
strand har vi en sand rigdom af historiske mindesmærker, der spænder fra gravhøje, 
kirke og kloster, hvor især Ørslev Kloster med kirke, refugium og parkanlæg, som på 
enestående vis er åbent for beboere og turister, er en helt uforlignelig del af goderne 
ved at bo i området.
Vi har ØK-hallen med sportsplads og en aktiv sportsforening.
Vi har en stor og velfungerende købmandsbutik. Og der er lokale arbejdspladser på 
Diana Lys og andre lokale virksomheder.
Ikke mindst har vi en veldrevet skole med fine undervisningsfaciliteter og gode 
børnepasningsmuligheder.
Vi ligger desuden centralt i forhold til omkringliggende, større byer som Skive, 
Viborg, Århus, Hobro.
Og alle disse goder har vi på et sted, hvor hus- og grundpriserne er særdeles rimelige.
Vort forslag er et stort, iøjnefaldende skilt herom på Hobrovej ved Sdr. Haldvej. 
Skiltet forestiller vi os på 2x2 meter og med tekst og billeder i forbindelse hermed, 
der henleder interessen på de 11 grunde på Søndertoften.”
Forslaget affødte nogen debat om mulige tiltag for at få øget bosætning og stigende 
befolkningstal i Hald, men uden at der blev draget egentlige konklusioner. 
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Dagplejemor Joan Skovgaard illustrerede situationens alvor med tal fra hendes egen 
virkelighed. Siden 2006 er antallet af dagplejebørn i Hald faldet fra 25 til de kun 8, 
der er i dag…

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Nye i bestyrelsen blev Ingrid 
Brammer, Jette Aggerholm og Søren Hald,  i stedet for Sonja Bavnshøj, Aase Helene 
Jensen og Rune Walløe, der ikke ønskede genvalg. Som 1. og 2. suppleant valgtes 
Karen Kudahl og Knud Erik Andersen.

Ad 8)  Mogens Larsen og Henning Nielsen blev genvalgt som hhv. revisor og 
revisorsuppleant.

Generalforsamlingen og den forudgående fælles spisning af havde deltagelse af 
omkring 100 medlemmer.
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