
Referat fra generalforsamlingen den 25-02-2015. 
Stolbro/ Stolbrolykke Bylaug. 

 
 

 
 

1. Formanden bød velkommen til ca. 35 personer, Ove blev af bestyrelsen foreslået som     
dirigent og han blev valgt. 
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indkaldt. 
Hans Jørgen Thomsen og Søren Rasmussen blev valgt som stemmetællere. 

2. Formanden startede med at konstatere at vi var 51 personer til fællesspisning. 
Han takkede Gerda og Ulf samt deres hjælpere for det fine spisning de havde stillet an 
til forsamlingen. ( Vi fik gammeldags oksesteg med fin tilbehør og ikke at forglemme 
en rigtig god sovs godt med fløde i). 
 Formanden konstaterede at det var 11 år siden første generalforsamling. 
Efterfølgende aflagde formanden beretning som følger: 
 
Årets gang. 
24. februar 2014 fællesspisning og efterfølgende generalforsamling, som det plejer var 
der mødt mange til begge dele. 
 
9. april blev der lavet påske dekorationer hos Hanne Nansen en god aften for dem der 
var med. 
 
26. april var der strand og by rensning. Der var stor aktivitet da der foruden rensning 
for affald i vejkanterne, udsættelse af badebroen og rengøring af borde og stole også 
var et stort projekt med at lave ny stakit omkring pladsen nede ved Stolbro hav. 
Efterfølgende fik vi ringriderpølser og lidt at dri kke til. 
 

      4.maj startede petanque ved Alice og Svend, der er ikke kommet så mange i 2014  
      Derfor prøver vi med onsdag aften i år. 
 
      9. maj Grill aften med Davidsens Tømmerhandel som sponsor en rigtig god aften hvor  
      vi lært lidt om at grille af Peter Boisen fra TV2 programmet Grill-feber. 
      Der var gavekort til alle fra Davidsens Tømmerhandel og 5 fine præmier. En rigtig god  
      aften med fin udsigt fra Ulfs ”lille gildesal” ud over marker og Augustenborg fjord. 
 
      18. maj kørte vi til Mjelds og gik af stien Æ’gavl til Dyvig hvor vi fik vores medbragte     
      kaffe og kage ved lystbådehavnen. Derefter gik vi over til Dyvig badehotel og op i  
      vinmarken hvor vi mødte Christen Schmidt der er medejer af vin projektet i Holm.  
      han fortalte om vin og hvordan de kom i gang og hvordan det går og til sidst fik vi 
      smagsprøve af deres vin, den smagte dejlig.  
 
      21. juni Børnefest & sommerfest som altid gik det godt. 

 
            23. juni Skt. Hans aften ved Stolbro hav tros lidt regnvejr var det fin opbakning. 



    9. august Cykel og traktor/havetraktor ringridning der startede i godt vejr men inden  
    optoget var tilbage på pladsen ved Alice og Svend styrtede regnen ned. Og vi var lidt 
    nervøse, for om vi skulle aflyse. Men heldigvis var det kun en byge og vi fik gennemført  
    ringridningen. Om aftenen var der fællesspisning hvor hver især havde mad med. 
 
    10. september var der fællesspisning ved Ellen og Ove. Det var Ellen, Ove, Alice og Svend 
    der stod for maden til denne aften. Som altid fin opbakning til fællesspisning. 
 
    20. september blev broen taget op og græsset slået på stien hen til Skippers minde. 
 
    26. oktober var der stor kage bage dyst, der var 7 der havde meldt sig til at bage. 
    Om eftermiddagen var der kaffebord ved Kaja og Peter hvor kagerne blev bedømt. 

1. præmien gik til Julie   
2. præmien gik til Alice 
3. præmien gik til Andrea 
 
21. november var der julefrokost, en fin aften med mad fra Baltic i Høruphav som gav  
mandelgaven (et spisen for to på Baltic). 
 
25. november jule dekorationer nede ved Hanne Nansen, der var ikke så stor tilslutning. 
 
1.december begyndte julekalenderen, når Svend er rundt med de små stave med nummer  
på, ved vi at juletiden nærmer sig. 
 
14. december julehygge for børn og voksne ved familien Moos. Som altid kommer der 
mange til denne eftermiddag og igen denne gang kom julemanden. 
 
27. december Fælles julekalender afslutning hvor vi var rundt og se alle de fine vinduer,  
denne gang var der en del med på turen både børn og voksne, vi sluttede af ved Alice. 
 
11. januar nytårs brunch med en meget stor tilslutning 60 personer var vi. Det er dejlig,  
at der kommer så mange, til dette arrangement. 
 
    
1. maj fejrede vi at Stolbro blev årets landsby 2014. 

    Vi havde fået Helga til at skrive en ansøgning om at blive årets landsby og det ved  
    Helga lige hvordan man skal gøre, i hvert fald blev vi årets landsby 2014. 
    Ansøgningen kan læses på vores hjemmeside under søjlen ”årets landsby” 
    Der er nedsat en kommitè i Sønderborg kommune til at finde vinderen af titlen. 
    Og det blev offentlig gjort til et møde ude i Skyttehuset på Kær halvø vi var til i april. 
    Der var Claus Klaris der fremlagde hvorfor det blev Stolbro der løb med sejren. 
    Begrundelsen for at vi blev årets landsby 2014 kan også læses under søjlen ”årets  
    Landsby” på vores hjemmeside. 
 
    Formanden fortalte om udviklingsplanen som vi skal have set på inden for det næste år. 
    Der afholdes et møde i Holm om dette emne hvor alle er velkommen, en god ide at møde op. 
 

3. Kassereren fremlagde et revideret og godkendt regnskab som viste et underskud på  



    3.718,95 kr. og en kassebeholdning 31. december 2014 på 61.365,53 kr. Fordi der var  
    underskud skyldes festen i forbindelse med Årets landsby 2014, vi fik 5000 kr. i  
    forbindelse med titlen, men festen var dyre. I år ved vi på nuværende tidspunkt at  

        der skal bruges penge på et nyt telt, da det gamle er færdig og badebroen skal repareres. 
 

4. Der var kommet følgende forslag til generalforsamlingen: 
  

1. Lave flere ”underudvalg”. 2-3 pers. 
Dele flere opgaver ud 
For eks. 
Gartnere til at passe frugttræerne og evt. plante/købe flere. 
 
Kunstnergruppe til at lave/designe ny skulptur, når årets landsby skulptur er  
væk igen (lidt sprælsk)  
 
Lave skilt…. Sænk farten  …. Velkommen til byen, årets by 2014 
Så man tænker. 
 
Wauw her sker der noget. Hyggelig og aktiv by at komme til. 
 
Messing skilt på den store skulptur!! 

            
2. Kondirum, hvor lang er vi med det? 
 
3. Badebroen. Ofre nogle penge på den. 

 
4. Opfordre til stadig at holde vor by pæn og ordentlig, 

 
Til er sted vi alle kan glædes over. 

 
5. Hjemmesiden: 

Savner: 
Billeder fra forskellige aktiviteter.(Bare få) 
Årets by på hjemmesiden? Det er ret aktuelt! 
Kort referat/noter fra forskellige arr. 
For eks. Fællesspisning hvad menuen, hvor mange deltog, hyggelig aften. 
 Billeder af børnene osv. 
Grill aften ved havet. (billeder af solnedgang) 
Sank Hans aften det regnede men alligevel mødte XX op og nød en grill pølse 
Osv. 
Ja, der kan skrives om mange ting, hvis vi ønsker det. Men udadtil er det med til at 
gøre vor by spændende og levende og måske interesant for evt. nye bebore- 
huskøbere. (Det heder vist ”at brande”:) 
Alle forslagene gav en god debat som bestyrelsen vil drøfte på næste bestyrelses 
møde. Der var en del der meldte sig til underudvalgene. 

  
 
 



6. Der blev afhold valg: På valg var Kresten Skak og Tine Simonsen. 
I den nye Bestyrelse blev det Conni Jørgensen og Kresten Skak der blev valgt og 
Tine Simonsen blev valgt til Suppleant.  
Revisorer blev Fritz Mûller og Jørgen Wrang. 

 
 

7. Eventuelt:  Guderup superbrugs har henvend dig til bestyrelsen om at donere penge 
til os til et eller andet vi skal blot sende en ansøgning (er gjort, vi søger om et tilskud 
til vores nye telt) Kom godt med brikker i donationssøjlen i den kommende tid. 
 
De familier der ligger gildesal til afholdelse af vores arangementer og plads til 
ringridning og lys til juletræet fik en pakke der indehold lidt godt fra slagteren ude 
på Rønhave i Kær. 
 
 
Peter sluttede med at takke Ove for jobbet som dirigent. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 
 
Formand:     Peter Christiansen 
Kasserer:      Bodil Rasmussen 
Sekretær:      Conni Jørgensen 
Webmaster:  Kresten Skak Jensen 
Best.medlem Dan Christensen 
 
Stolbrolykke den 7. marts 2015 
 
Bodil Rasmussen 


