GUG BORGERFORENING
2. februar 2016
BERETNING
FOR
FORENINGSÅRET 2015
(januar - december 2015)
I lighed med senere år har bestyrelsen fastholdt traditionen med i beretningen i korte og summariske træk at orientere om nogle af foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling og til slut
nævne nogle af de områder, som bestyrelsen planlægger at arbejde med i det kommende år.
Beslutningsreferat fra generalforsamlingen kan af medlemmerne rekvireres hos sekretæren om to
uger fra i dag..
Såvel referatet som beretningen offentliggøres tillige på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsens konstituering
Umiddelbart efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Bruno Schnoor
Søren Bøgeskov
Marianne Lybæch
Niels Selling
Suzanne Tram

Bestyrelsen har i perioden afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, hvortil kommer et mindre antal
møder i forbindelse med foreningens aktiviteter, hvor hele eller dele af bestyrelsen har deltaget.
Suppleanterne, Jørn Overbeck og Niels-Henrik Krogh Sørensen, har deltaget i bestyrelsesmøder efter eget valg.
Arrangementer
Den 2. juni holdt foreningen sin sædvanlige forårsudflugt.
Udflugten gik til Aabybro, hvor vi besøgte det kendte ismejeri.
Vi startede med at spise i mejeriets ”spisesal”, hvor vi fik en spændende platte med gode sager fra
bl. a. Rævhede Naturprodukter.
Herefter forlagde vi residensen til mejeriets auditorium, et ydmygt loftlokale, hvor mejeristen og
indehaveren, N. H. Lindhardt, gav en glimrende orientering om mejeriet og mejeriets historie.
Orienteringen blev gennemført meget kompetent, meget levende og med megen humor.
Afslutningsvis blev der mulighed for at handle i mejeriets butik.
Det bør nævnes, at vi naturligvis undervejs fik smagsprøver af mejeriets fremragende is.
Deltagelsen i udflugten var som altid god.
Efterfølgende har flere medlemmer udtrykt, at udflugten var et særdeles godt arrangement.
Bestyrelsen har allerede bestemt, at vi fortsætter med forårsudflugten.
Det skal nævnes, at bestyrelsen forsøgte at få et efterårsbesøg i REGAN VEST lagt i programmet,
men det kunne pt. ikke lade sig gøre.
Andre forhold
a.

Zeusvej
Den påbegyndte åbning af Zeusvej mellem Ledavej og Sdr. Tranders Vej ligger fortsat
stille, men forlængelsen er i spil som adgangsvej til et evt. byggeri i Gug Alper.
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Det kan tolkes derhen, at arbejdet med forlængelse af Zeusvej til Sdr. Tranders Vej nu
bliver genoptaget.
b.

Egnsplanvej
Egnsplanvej er ved at udvikle sig til en af Aalborg Kommunes største gysere.
Sidste år kunne vi fortælle om, at kommunen havde glemt at søge sig selv om en tilladelse til at gennemføre arbejdet. Efter nogle måneders sagsbehandling i forvaltningen blev
tilladelsen givet, hvorefter kommunen iværksatte en advokatundersøgelse af sig selv.
Resultatet fa advokatundersøgelsen vil ikke blive offentliggjort.
I 2015 skete noget lignende. Uden at have indhentet tilladelse blev jernbaneskinnerne
over nogle 100 meter fjernet. Skinnerne måtte lægges ud igen medens en ansøgning blev
behandlet.
Borgmesteren omtaler i sin status over det forløbne år sagen som ”træls at være vidne til”.
I øvrigt mener Rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen, at Egnsplanvej bliver
mindst 30 millioner kr. dyrere end budgetteret.
Ibrugtagning af vejen og dermed den forventede aflastning af trafikken på Gugvej er foreløbig forsinket med et år til ultimo 2017.
Når Egnsplanvej er færdig lukkes Indkildevej ved Gug Planteskole og Vissevej hvor der
tidligere var indkørsel til Vissegaard.
Det betyder, at man skal via Egnsplanvej til både Skalborg og Visse.
Der kommer cykelsti fra Gug til Visse og også fra Gug til Skalborg.

c.

Gug Alper/Møgelhøj
Den planlagte bebyggelse af Gug Alper har naturligvis været i bestyrelsens fokus.
I overensstemmelse med flertalsbeslutningen på sidste års generalforsamling har bestyrelsen fastholdt, at foreningen ikke ønsker Gug Alper bebygget.
Bestyrelsen har naturligvis i foreningens høringssvar meddelt Aalborg Kommune denne
helt principielle holdning.
Bestyrelsen er naturligvis opmærksom på, at der såvel blandt bydelens borgere som i foreningens medlemskreds er delte meninger om forholdet.
Det er bestyrelsens opfattelse, at et kommende borgermøde kan få indflydelse på kommunens endelige beslutning om evt. bebyggelse af området.
Det er derfor vigtigt, at de borgere, der har en mening om bebyggelse/ikke bebyggelse af
Gug Alper møder op og giver deres mening til kende ved borgermødet.

d.

Idræts- Kultur- og Foreningshus
Bestyrelsen arbejder fortsat for at få oprettet et Forenings- og Kulturhus på den kommunale grund ved på Vissevej mellem jernbaneoverskæringen og Indkilde Alle.
Såvel forvaltningen som politikerne ved godt, at Gug er underforsynet med faciliteter til
kultur, men det er andre dele af kommunen også.
Bestyrelsen har i øvrigt overvejet, om et Forenings- og Kulturhus kunne placeres i Gug
Alper, såfremt det besluttes at bebygge området.

Medlemstallet
Medlemstallet er stabilt. Bestyrelsen har slettet enkelte restanter og enkelte nyindmeldelser har
fundet sted.
Bestyrelsen ser naturligvis gerne, at medlemstallet øges.
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Forskelligt
a.

Foreningens hjemmeside
Samarbejdet med foreningens webmaster ophørte i juni sidste år, idet foreningen havde
truffet aftale med en ny webmaster, der skulle modernisere hjemmesiden. Desværre blev
den nye webmaster ramt af et uheld, der gjorde ham ude af stand til i en periode at arbejde med hjemmesiden.
Hjemmesiden fungerer nu og vi skal opfordre jer til at bruge den. Vi vil løbende lægge
aktuelle informationer og fotos ind på siden.

b.

Stadionanlægget
Som omtalt i sidste års beretning er bydelens største forening, Gug Boldklub, hårdt ramt
af Egnsplanvej.
Med et ½ års forsinkelse er der sået græs i først nye baner langs Indkildevej og her i efteråret også på de baner, der skal anlægges på den anden side af Egnsplanvej.
Ibrugtagning er som alt andet forsinket i et år, og nu skal der måske graves i det nyanlagte, fordi man har glemt, at der muligvis er et rørlagt vandløb.

c.

Foreningen har i år støttet Gug Sjipping med et pænt beløb til et træningsophold for et
ungdomshold i Tyskland.
Donationen, som blev givet på bestyrelsens initiativ fordi Gug-sjipperne ved Verdens- og
Europamesterskaber har bragt Gug på verdenskortet, blev overrakt af formanden ved et
stævne i Gughallen.

d.

Foreningen har investeret i en ”foreningscomputer”. Nærmere herom under regnskabet.

Afslutning
Foreningen vil forsøge at arrangere en tur til Krastrupsøgaard. Det kan evt. være et mål for forårsudflugten såfremt det igen bliver muligt at få serveret et let måltid på stedet.
Efter opfordring vil bestyrelsen forsøge at få arrangeret et besøg på Aalborg Kaserner for at se,
hvad der gemmer sig bag hegnet.
Vi mangler fortsat e-mail adresser på ca. 75 af medlemmer. Da det nu er obligatorisk med elektronisk post, må der være flere, der vil med på den ”elektroniske vogn”.
Sekretæren modtager gerne adresser efterfølgende.
Dette afslutter bestyrelsens beretning for foreningsåret 2015, og bestyrelsen indstiller beretningen
til generalforsamlingens godkendelse.

BESTYRELSEN
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