
Generalforsamling d. 21.02.2018 kl. 19:30 hos Peter og Kaja. 

Stolbro Gade 33, 6430 Nordborg. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Helga tog gladelig imod valget.  

Fortalte om vedtægterne. 

Ellen og Svend-Erik blev stemmetæller.  

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden forelægger beretning.  
Peter synes der er et godt fremmøde og håber på en god dialog, til generalforsamlingen. 

Peter gennemgå aktivitetskalenderne m.m. for året 2017; 

Der har været afholdt foredrag med snaps, som var en succes, godt fremmødt og folk kunne lide 

snapsen. 

Strand-& by rensning gik godt, der var mindre affald i år, hvilket er et godt tegn, i den gode retning.  

Rundvisning på Linak, mange mødte op, og alle talte positivt om oplevelsen. 

Grill-aften var hyggelig som altid, næsten hele byen var mødt op, folk roste maden og blev længe 

og hyggesludrede.  

Sommerfesten, blev en form for familie sommerfest, hvilket alle synes om, der var mange 

aktiviteter, sjov, sol, god mad og masser af hygge. Meget positiv respons fra folkene.  

Sankthans var en kold og våd aften, som endte hjemme ved Peter, i hans lade. Der var dog 

stadigvæk godt fremmødt – forhold til vejret.  

Cykel og traktor/havetraktor-ringridning, gik igen godt, en lidt mere våd fornøjelse, men stadigvæk 

med højt humør. (der manglede lidt kage til Marie, bedre koordinering) der kunne bestilles pizza, 

som mange benyttede sig af, der var dog en masse tilovers.  

Cykeltur med Dyndved var en succes.  

Fællesspisning var hyggelig, mange var mødt op og havde en god aften.  

Badebroen tages ind, dette gøres hurtigere og hurtigere for hvert år, hvilket kun er godt, da folkene 

er rutineret i arbejdet.  

Oktoberfesten var igen i år et hit. 

Sangaften er blevet afholdt. 

Bagedysten gik også godt, tilmeldingerne kom dog sent, og er derfor også blevet slettet fra 

aktivitetskalender 2018, begrund af for lidt tilmeldinger.  

Stolbro julekalender gik som den plejer, folk støtter op om den.  

Julehygge blev afholdt, med en god gløgg.  

Til sidst blev der afholdt nytårsbrunch, som mange støtter godt om, og får en hyggelig søndag.  

 

Aktivitetskalenderen for 2018 gennemgås kort; 

Skippers Minde blev nævnt, forhold til renoveringerne og indvielse. Hvordan skal den benyttes af 

folk, der bliver sat en kodelås op –  kode findes på hjemmesiden.  

 

 

 

 



D. 4. januar 2018 blev der afholdt Nord Alsiske Landsbylaug, ved Peter.  

Der blev fortalt om planerne for Nordborg m.m. Bitten færgen hedder ikke længere Bitten, men 

Nord-Als Færgen, der er blevet sat oversigtsskilte op, udført en naturpark, lavet en app om Nordals. 

Vores turister, skal behandles som vi selv ønsker at blive behandlet.  

Der blev snakket om vindmølleparken, som udføres af Projekt-Zero.  

 

Arbejdsopgaver 2017; 

Der er blevet lavet borde/stole, opsat en nabohjælp skilt, lavet en skulptur, skippers minde er 

blevet renoveret, med nyt tag m.m. cykelsti er stadigvæk på tale – kontakten med kommune kniber 

dog.  

 

Arbejdsopgaver 2018; 

Skippers minde skal renoveres færdig, bade platformen skal laves, broerne skal gøres bedre, der 

skal opstilles oversigtskort og udføres en cykelsti.  

 

3. Regnskab. 

Kassereren forelægger det rev. Regnskab.  
Borde og stole er blevet lavet, der er købt blomster til byen, naboskilt, gavepakker til dem som 

ligger lokaler til m.m. Stolbro bogen er blevet lavet, den har solgt godt! Ud af 50 stk. er der kun 3-4 

tilbage. Skippers minde har fået nyt tag m.m. der er givet mad til grill aften, som giver lidt 

underskud. Sommerfesten giver også lidt underskud, men det er noget bestyrelsen gerne vil give til. 

Samlet er der et underskud på 11.044,39 kr.  

 

Ordet frit:  
Kodelåsen til skippers minde, skal ikke være på hjemmesiden, da folk ikke vil se det derinde. 

Ved fødselsdage m.m. vil folk gerne indbetale et lille beløb (50 kr) for leje af skippers minde.  

Ved en hyggelig middag / aften ved skippers minde, skal der ingen betaling gives. 

Der skal være nogle ordrens regler for skippers minde.  

Kalender for leje af skippers minde, bør ligge på hjemmesiden (Connie)  

(Ellen) den skal være nede ved hytten, så folk er ´´tvunget´´ til at komme derned.  

(Anders) vi prøver med kalenderen dernede og ser tiden an, det kan altid ændres.  

(Owe) forhold til kodelås, mener han det er ligegyldigt om det ligger på hjemmesiden, hvis man vil 

ind, kommer man ind. (tyveri) 

Derfor mener (Peter) at der ingen værdi skal være i skippers minde, begrund af tyveri.  

(Marie) spørger ind til forsikringen, forhold til skippers minde, vi er forsikret ved Sønderborg 

kommune ved uheld. Bestyrelsen tjekker op på selve forsikringen for skippers minde.  

(Ellen) er positiv for de nye ændringer, forhold til teknologi, alle andre støtter også op, om de nye 

ændringer.  

(Jørgen-Anders) forhold til bygning af broen, det kommer til at koste omkring de 24-25.000 for en 

ny, hvis vi ikke bygger den selv. Bestyrelsen arbejder på sagen. 

(Dan) nævner han har de gamle flyder liggende og 7 plastiktønder stående. 

(Maja) spørger hvor meget den vil blive brugt, forhold til prisen, folkene siger da - meget.  

(Connie) mener der stadigvæk bliver kørt for hurtigt igennem byen, hvilket andre er enig i. (Carin) 

har før, i forbindelse med høst, ringet ud til Stolbro-Lykke og klaget, dette hjalp på en bedre kørsel, 

Carin hjælper gerne med at ringe til dem, som køre for hurtigt – Owe synes det er godt gjort af 

Carin og bakker op!  



(Owe) kommer ind på der skulle opsættes, flere chikaner, som mangler flere steder, kunne de 

måske sættes op igen – henvendelse til kommunen.  

(Maja) nævner de store betonkegler.  

(Ellen) spørger til opsætning af 50 km skilt, i hver sin ende af byen.  

(Svend-Erik) ved et byskilt da ved man at man skal køre 50 km, snakken gik længe om dette, 

bestyrelsen tager det op.  

Da vi afholder cykelsti med Dyndved, blev der nævnt om vi ikke kan afholde noget om vinteren 

også, da vi har lokalerne – dette tager bestyrelsen op.  

(Anders) ved sidste generalforsamling, blev der nævnt, der var alt for mange aktiviteter i 

kalenderen, derfor er den blevet minimeret i år.  

(Connie) synes den er mere overskuelig, hvor (Dan) er enig. Generelt mener folkene at det er ok 

med mindre aktiviteter.  

(Ellen) synes det er ok, der bliver brugt lidt penge fra kassen, til grill aften.  

(Owe) ville gerne have stien, nede ved vandet, gøres bedre, mere gangbar, da der ved meget vand, 

besværliggøre at komme igennem stien – tørfodet.  

(Dan) nævner net over broerne, sådan man ikke glider, begrund af algerne – dette er noget 

bestyrelsen tager op og har været i gang med at undersøge.  

(Bodil) spørger ind til vedr. fællesspisning, hvad er folk til, mad udefra eller nogle der laver det – der 

er enighed i at maden, gerne må bestilles udefra, folk vil gerne give de ekstra penge.  

Der er også blevet snakket om sammenskudsgilde, især om sommeren, der kan tændes op i grillen, 

folk medbringer forskellige salater m.m.  

Men generelt forventer folk ikke det vilde til fællesspisning, det er okay med en hotdog eller lign.  

(Owe) hjælper gerne til, angående grilning af pølser m.m. til en fællesspisning.  

Man mødes for hyggens skyld, til fællesspisning, ikke maden – blev der sagt fra flere.  

Bestyrelsen, drøfter om det skal skiftes med mad udefra, sammenskudsgilde eller simpelt.  

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen.  
Jeg var ikke helt med på punkt 4, men mener den hænger sammen med ordet frit, som beskrevet 

ovenfor, håber i er okay med det. – Rikke.  

 

5. Valg af bestyrelse og revisorer, jf. §4. 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Peter Christiansen, Bodil Rasmussen, Anders Thomsen er på valg. 

b. 1 bestyrelsessuppleant. 

c. 2 revisorer (Fritz Müller og Jørgen Wrang)  
Mange blev skrevet op. 

Carin sagde delvis ja, da hun ikke ved med sygdom.  

Kasper sagde ja til valg.  

Der blev afholdt et genvalg mellem de 3 bestyrelsesmedlemmer og Kasper.  

Det endte med; Peter, Bodil og Anders bliver i bestyrelsen. 

Kasper blev valgt til suppleant. 

Fritz og Jørgen er stadigvæk med som revisorer.  

 

 



6. Eventuelt. 

Henrik flytter ud af byen, så Maja og Hans-Jørgen skal muligvis have hjælp i år, til grill aften, 

afhængig af hvor meget Henrik kan hjælpe.  

Men i 2019 skal de have hjælp, da Henrik ikke er der længere.  

Peter er glad for et godt fremmøde!  

Alle folk er gode til at hjælpe hinanden, vi takker dem alle sammen!  

Bodil deler gavekurve ud; 

Kresten for hjemmesiden, Ulf for lån af gildesalen, Helga for lån af gildesalen, Ellen/Owe for strøm 

til juletræet, Alice/Svend for lån af pladsen til ringridning, Peter/Kaja for lån af gildesalen.  

Vi takker glædeligt af, slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møde med bestyrelsen efter generalforsamling. 

 
Formand: Peter 

Kassere: Bodil 

Sekretær: Rikke. 

+ Anders og Svend-Erik.  

 

Svend-Erik har snakket med Kresten, angående hjemmesiden. 

Forhold til badebroen, skal der aftales med Dan, inden opstart, forhold til materialerne. 

Svend-Erik har oplysninger vedr. tømmerflåden/broen – forhold til priserne m.m. 

Hvis vi bygger tømmerflåden og broen under vores egen arbejdskraft og materialer, bliver det meget dyrt!  

 

Bodil undersøger med hoppeborg/Slush-Ice til sommerfesten. 

Rikke hører Kær-teltudlejning ad med Softice maskin.  

Peter undersøger nærmere med cykelstien, sammen med Ulf.  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 02.05.18 kl. 19:30 ved Rikke.  

Stolbro Nørregade 9.  
 

 


