
Stolbro og Stolbrolykke Bylaug indkalder til 
generalforsamling. 20 februar 2019 kl. 19:00 i garagen hos Peter og Kaja, 
Stolbro Gade 33, 6430 Nordborg.  

Dagsorden  

1) Valg af dirigent.  
Helga blev valgt. Helga takker for 
at blive valgt. Søren / Marie 
tæller stemmerne.  

2) Bestyrelsens beretning.  
Formanden forelægger beretning. Peter har noteret beretning ned. Sønderborg affald, der skal 
sorteres i affaldet, der vil på et tidspunkt, blive sat affaldsbeholder op.  

3) Regnskab.  
Kassereren forelægger det rev. Regnskab. Se vedhæftet seddel. Bodil gennemgår 
regnskabet. Under punkt; Nyt i Stolbro; juletræ, blomster, nyt til byen m.m. Overskud 
blandt andet, fordi vi ingen udgifter har ved tømmerflåden, materialer er betalt, + 
arbejdskraft fra Dan og hjælper.  

4) Behandling af indkomne forslag.  
Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før 
generalforsamlingen. Ingen spørgsmål til nævnte. Punkt 2 og 3.  

5) Gennemgang af udviklingsplan.  
Udviklingsplanen fra 2015 gennemgås og tilrettes med input fra forsamlingen. 
Anders gennemgår udviklingsplanen på projekter. (jeg notere korte bemærkning 
ned) Alice nævner julekalenderen, den bliver tilføjet. Bålplads bliver ændret til 
grillplads. Ulf fortæller om cykelsti, (Peter, Anders og ham havde møde om den) Der 
er blevet presset mere på kommunen og politisk. Alle er enige i at cykelstien har 
første prioritet. Svend-Erik nævner det tager tid, forhold til alle de bylaug der er i 



Sønderborg kommune. Ulf nævner vi kan halve prisen, forhold til vi har 
arbejdskraften.  

Alice presser på igen, vedr. cykelstien. Maja nævner det eneste der skal til, er en skade. Vi 
bør alle presse på. Henrik nævner vi kan starte med at etablere en grussti. Grete siger der er 
gået 10 år, nu skal der ske noget. Ulf siger vi skal give dem en chance mere, til sommer kan vi 
presse på. Vi kan ikke kalde en grussti for en cykelsti, forhold til reglerne. Marie, nævner 
Radio Als, forhold til strand og by rensning. Owe nævner slæbestedet, bør fjernes fra listen. 
Connie nævner at ældre bolig bør fjernes. Hans Jørgen, musikfestival bør fjernes. Svend-Erik 
musikfestival bør fjernes. Peter overtager ordet, og går planen igennem løbende. Div. Emner 
bliver slettet. Vedligehold af legeplads udføres under by og strandrensning. Stillads slettes. 
Ulønnet by pedel slettes. Loppemarked i forbindelse med ringridning, nævner Kaja. Maja 
nævner det skal være weekenden før. Alice mener det godt kan være i forbindelse med 
ringridning. Anders nævner at det kan holdes ved Kirsten og Jørn-Anders - loppemarked. De 
vil gerne holde det ved dem. Owe nævner at Jens Jyde, ude ved Lykke holder ofte 
loppemarked og har mange besøgende, det kunne holdes sammen med ham. Maja nævner 
at de ældre, som har boet her før, de kunne deltage i dette. Seniorkaffe slettes. Bålhytte 
fjernes. Lottospil fjernes. Lan-Party bliver slettet. Mere blev slettet som ikke var relevant til 
udviklingsplanen, forhold til økonomien. Ulf nævner at udviklingsplanen skal drøftes forhold til 
de større ting. De ting som koster noget, som har en større udgift forhold til økonomien. 
Infotavler i byen, Peter afventer fra kommunen. Henrik nævner nogle flere stier igennem byen. 
Hans nævne at vi ingen stier skal have, da vi skal beholde vores vildt, forhold til jagt. Ny 
badebro engang i 2020 ca. eller senere. Søren nævner at vi skal etablere nogle strækninger 
med blomster m.m. Marie nævner vi bør have nogle førstehjælper i byen. Hun mener det kan 
gøres igennem en hjemmeside. Maja, fortæller lidt om den hjemmeside som Marie fortæller 
om. (Danmark redder liv) Meget positivt. Grete nævner alle burde kunne det. Kaja nævner det 
skal holdes. Hvis man ringer til Brdr. Nørulf, så får Ulf besked med det samme. (hjertestarter) 
Marie er torveholder for Danmark redder liv. Grete sørger for løbende opdatering af kursus.  

Anders sender noget rundt vedr. Dette. (Danmark redder liv) Svend-Erik nævner det samme 
som Maja, at hjælpen er hurtig fremme vedr. Danmark redder Liv. Bestyrelsen laver et 
udvalg.  

Helga spørger igen, indtil spørgsmål vedr. Punkt 3 og 4. Hans nævner forhold til 
indtægter, at de eneste indtægter der kommen ind i byen, er festerne. Vi skal have noget 
til at holde det hele. Owe og Hans snakker / diskutere om økonomien.  

Vi runder af og afslutter punkt 4 og 5.  

6) Valg af bestyrelse og revisorer, jf. §4.  
a. 3 bestyrelsesmedlemmer.  



Rikke Nørulf og Svend-Erik er på valg. b. 1 
bestyrelsessuppleant. c. 2 revisorer (Fritz 
Müller og Jørgen Wrang)  

Helga fortæller om punkt 6. 
Hvordan det foregår.  

Dem som blev valgt; 
Svend-Erik Carin Owe 
Connie Maja Marie 
Søren Henrik Dan Ulf 
Hans Jørgen Thomsen 
Han Jørgen Kuus 
Kresten Kim Jacob 
Hanne Bruno Julia 
Grethe Jørn Anders 
Alice Kirsten.  

Svend-Erik, Marie og Carin takkede ja, der stemmes 
igen. Imens stemmerne blev talt op, blev der valgt 
revisorer; Fritz Müller og Jørgen Wrang blev genvalgt 
til revisorer.  

Svend-Erik og Carin blev valgt til 
bestyrelsen. Marie er bestyrelsessuppleant.  

7) Eventuelt:  
Der bliver ikke nævnt noget under eventuelt. Peter takker af. 
Takker Helga for hjælpen. Takker Svend for hjælpen ved 
Skippers Minde. Peter slutter af, med nogle ord Helga tidligere 
har nævnte om byen.  

Det sluttes af.  

Møde efter 
generalforsamling:  

Peter forsætter som formand. Bodil forsætter som Kassere. Ny sekretær, er Carin. Anders 



forsætter som it mand. Svend-Erik forsætter som alt mulig mand (administration) Han styre også 
hjemmesiden i samarbejde med Kresten. Anders sender den nye udviklingsplan til Rikke, som hun 
sender med i referatet. Der aftales et nyt møde vedr. Snak om udviklingsplan, ny bestyrelses, 
sommerfest, førstehjælp, Skippers Minde, udlejningsfirma m.m. Mødet afholdes onsdag d. 
27-02-19 kl. 19:30 ved Svend-Erik. Anders har været rundt ved alle de ny tilflytter, hvor han har 
fået en mailadresse. Der afsluttes.  


