
Referat fra generalforsamlingen den 18-2-2009 
Stolbro/Stolbrolykke Bylaug. 

 
Generalforsamlingen er afholdt jvf. punkterne fra den udsendte dagsorden. 

 
1) 
  Formanden bød velkommen hvorefter forsamlingen startede med en sang. 
 Herefter foreslog formanden på vegne af bestyrelsen  Morten Simonsen som dirigent, han 

modtog valg og blev godkendt. 
 
2) 
 Formanden indledte med at konstatere at det var 5 år siden at bylauget blev etableret og glædede 

sig over at der stadig er et rigtigt godt fremmøde. 
  
 Følgende arrangementer er afviklet i året: 
 

15-2-2008 Jørgen Sandholdt holdt foredrag om Færøerne, hvor han fortalte Færøernes historie
     samt livet deroppe. En rigtig god aften med pæn tilslutning. 
 
29-2-2008 Blev der holdt en ”reception” grundet at Stolbrobogen denne dag var færdig og klar til  
                  salg. Der var mødt ca. 65-75 personer op og der blev solgt rigtig mange bøger den dag. 
                  Det er til d.d. solgt i alt 298 bøger. 
 
14-3-2009 Alexander og Christina Moos var på besøg og skulle lære os at lave lækre cocktails. 
                  Det blev til i alt 10 forskellige, lidt for enhver smag. 
         
 
2-2-2009 Var den første aften af 2 besøg på Sønderborg Lufthavn som Leif Thomsen havde 

arrangeret. Det var en god aften hvor man virkelig kom ind at se alle steder, fik også 
mulighed for at se nogle af de meget flotte jet fly indvendigt. 
Lufthavnen var til sidst vært med kaffe og kager.  

      
 26-4-2009 Var der strand og by rensning, der blev samlet meget affald ind fra hele området. 
      Blev afsluttet med øl/vand samt grill pølser som bylauget var vært ved. 
      
  

1-5-2009 Den årlige cykeltur gik i år til Elstrup Mølle. 
 
31-5-2009 Ringridning for traktorer/havetraktor/crosser og motorcykler m.m. blev afholdt med 
    rigtig flot fremmøde. Udvalget havde opsat et ”festtelt” på pladsen. Dette var godt 
                 besøgt hele eftermiddagen, den helstegte gris blev til aften spist af ca. 50 personer. 
 
21-6-2009 Afholdt sommerfest, forløb som planlagt. 
 
23-6-2009 Sckt Hans aften blev der tændt bål ved stranden, der var mødt ca. 80 personer op 
                  selvom det var en meget blæsende aften.                                                                                                                    
 
6-7-2009 Da var det ”Åben stald” ved Hans Rasmussen samt Peter Christiansen i de nye stalde 
    til henholdsvis køer og svin. Det var rigtig mange der tog imod dette tilbud. 
     Der blev smagt på både mælk og grillpølser. 
 
30-8-2009 Bustur aflyst pga. manglende tilslutning. 
 
10-9-2009 Fællesspisning i jagthytten, ca. 40 personer. 
 
 



12-10-2009 Badebro blev taget ind, vasket og stillet i hus ved Peter. 
           PS: Dette gik vist rigtigt godt i år fordi Ove var på ferie. 
          Vil i 2009 tages ind ca. 1 måned før grundet højvande og storme. 
 
24-10-2009 Bo og Ove havde arrangeret en øl smagning, der blev smagt på 8 forskellige tyske øl. 
      Flere af dem var en del stærkere en d normalt, dette kunne svagt ses på nogle. 
 
10-11-2009 Blev der afholdt et møde med deltagelse af Kirsten Bruun fra Landdistriktsudvalget, 
      Der var mødt 18-20 personer frem. Det var en aften med mange spændende ideer  
      samt diskussioner. Bestyrelsen har efterfølgende fulgt op med en strategiplan som vil  
      være vigtig fremover for at skabe nye tiltag samt fremme samarbejdet med  
      kommunen. 

   Vi afventer herefter oplæg/skabelon fra Kværs som er dem der er længst fremme i 
    området.                                                                                              
       
       
 
14-11-2009 Tina og Morten fortalte om deres meget spændende og oplevelsesrige tur med den 
                    Trans Sibiriske Jernbane, meget spændende fortalt. Vi fik et lille indblik hvordan det 
        er at rejse i de lande med 3 børn. Turen gik over 3 mdr.. 
 
29-11-2009 Blev der afholdt den årlige julefrokost ved Kaja og Peter..  
 
14-12-2009 Blev der afholdt julehygge for børn og voksne ved Ellen og Ove, som var besøgt af 
      75 personer. Der blev serveret  varm glög, varm kakao og æbleskiver. 
 
3) 
 Bodil fremlagde et regnskab som viste en kassebeholdning på kr. 47.995. 
 Da der er en forskydning af indtægterne vedrørende Stolbrobogen viste året et  
 underskud på 3.235.-. 
 
4) 
 Ingen. 
 
5) 
 Der var skriftlig forslag til valg af 2 bestyrelse medlemmer. 
 Der var kun 4 ud af 11 forslag der ville modtage valg, som var Kresten, Dan, Sonja og  
 Ove 
 Efter skriftlig afstemning blev Kresten og Ove valgt.  
 Dan blev suppleant. 
 Der var genvalg til Fritz Müller samt Jørgen Wrang som revisorer. 
 
6) 
 Der blev af flere spurgt om brugen og istandsættelsen (nye vindue) ved Skipper´s Minde 
 går, der vil i foråret tages stilling til hvordan folk som er medlem af bylauget kan bruge  
 det fremover. Bestyrelsen vil herefter melde dette ud. Der isættes andre vindue hurtigst. 
 
 Vi opfordrer beboerne til at fremkomme med nye forslag, tiltag m.m. på de ophængte  
 ”skemaer” som er ophængt i INFO – tavle på Stolbrogård. Skemaet kan afleveres ved et 
 af bestyrelsesmedlemmerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ringridningsudvalget blev sammensat som følger: ”Formand” Dan 
              Åge H.  
              Torben 
               Kim Jacob. 
 
Fællesspisning den 9-9-2009 i jagthytten arrangeres af Ove og Svend. 
 
Peter afsluttede med at takke Morten for dirigent jobbet samt alle som i det forløbne år har 
bidraget med at deltage eller gøre et stykke arbejde. 
 
 
Tak for mad, kaffe og kager til Alice, Gerda, Bodil, Kaja og Ellen. 
 
 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: 
 
Formand  Peter Christiansen 
Kasserer  Bodil Rasmussen 
Sekretær  Ove Petersen 
Webmaster  Bo Nielsen 
Bestyrelsesmedlem  Kresten Skak Jensen  
 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 18-3-2009 kl. 18.30 ved Ove Petersen. 
 
 
 
 
 
Stolbro den 25-2-2009 
 
Ove Petersen.  
  
 
 
 

 
 

  
 


