
Referat fra generalforsamling d. 19-2-2008 i Stolbro/Stolbrolykke Bylaug 

 

Generalforsamlingen er holdt jvf punkterne fra den udsendte dagsorden. 

 

1. Formand Peter Christiansen bød velkommen. På vegne af bestyrelsen foreslog han Ulf til dirigent. Modtog 

valg og blev godkendt. 

 

2.  

- Sønderborg Kommune har udbetalt 6000,- til ”drift” af bylauget. Arbejdet i bylauget bliver fremover lidt 

mere bureaukratisk da der er mange led man skal igennem for at ting kan afklares. 

- Der er ansøgt om cykelsti i stevning, østerholm og Stolbro. Cykelsti fra Stolbro til dynved er foeløbig 

bevilliget til 2009. Er dog ikke officielt endnu da det ikke er behandlet i byråd. Peter og Ulf understreger 

at der skal huskes at følges op på sagen i indeværende år. 

- Følgende arrangementer er afviklet i året :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ”Stolbrobogen” er klar til den 29-2-2008, den er ifølge Jørgen Wrang meget flot. En stor tak til alle 

implicerede dog en særlig tak til Lorenz Dehnfeldt og Jørgen Wrang for deres store arbejde. 

- Peter takkede alle for at hjælpe til ved de forskellige arrangementer samt godt fremmøde. 

 

3. Bodil fremlagde et revideret og godkendt regnskab. Regnskabet viser et overskud på 37.155,05 kr. hvoraf de 

25.500 kr. er sponsorstøtte i forbindelse med ”Stolbrobogen”. Det reelle overskud er 11.655,05 kr. 

Kassebeholdningen er på i alt 51.230,24 kr. 

 

4. Ingen indkomne forslag. 

 

5. Peter og Bodil modtager genvalg, Lone modtager ikke genvalg. 

Efter skriftlig anvisning blev følgende valgt til bestyrelsen, Peter, Bodil og Bo. 

Kresten Skak Jensen blev genvalgt til bestyrelsessuppleant. 

 

6.  

- Leif Thomsen opfordrede til at møde op/tilmelde sig til arrangementet i Sønderborg Lufthavn den 2. April 

2008. 

- Lone fortalte lidt om en måske forestående bustur (september) som nok vil gå til Skærup Zoo samt 

Børkop Mølle. 

- Der blev efter opfordring fra Jørn Moos valgt et traktorringeridningsudvalg bestående af Dan, Kim Jacob, 

Jørgen T., Lone samt Bodil. 

- Marie Schmidt vil igen stå for Kransebindingen. 

- Kaja og Ellen vil lave mad til fællesspisningen. 

20-2 Besøg og rundvisning på Alsion, rigtig god aften. 

23-2 Foredrag af Lone vedrørende ”alkoholafhængighed”. 

9/3   Foredrag af Marie Finne om sit lange liv som telegrafist. 

23-3 Modeopvisning og påskehygge, meget hyggeligt. 

21-4 Strand og byrensning, godt vejr og fin afslutning. 

28-4 Pilefletkursus blev afholdt ved Anne Mette Nørulf. 

17-5 Cykeltur blev afholdt hvor turen bl.a. gik til Egen 

Landbrugsmuseum. 

2-6   Traktor og cykelringeridning var succes og vil blive gentaget. 

Der efterlyses et udvalg til dette arrangement. 

16-6 Børne og sommerfest blev afholdt med flot deltager antal. 

20-8 Fællesspisning blev afholdt i jagthytten, ca. 50 deltagere. 

14-10 Badebro blev taget i land, med efterfølgende grillpølser. 

9-11    Lone fremviste et fortræffeligt ”året der gik i billeder”, 

synd der ikke var flere deltagere. 

24-11 der blev afholdt en god julefrokost med ca. 42-44 personer 

ved Ellen og Ove. 

16/12 Juletræ tændes med efterfølgende julehygge for børn og 

voksne. Der var mødt ca. 60-65 børn og voksne op. 



Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: 

- Formand: Peter Christiansen. 

- Kasserer: Bodil Rasmussen. 

- Sekretær: Ove Petersen. 

- Webmaster: Bo S. Nielsen. 

- Bestyrelsesmedlem: Jørn Moos. 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 9. april kl. 19.30 hos Peter C. 

 

Til orientering var der ca. 50-55 fremmødte til fællesspisning samt efterfølgende generalforsamling. 

 

 

 

18. marts 2008 

 

Ove Petersen 

 

 


