
Stolbro/Stolbrolykke Bylaug 
Indkalder til generalforsamling 

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.30 
I Kaja og Peters garage, Stolbro Gade 33 

 
Generalforsamlingen er varslet efter reglerne. 
Generalforsamlingen er offentlig gjort pr. mail og på hjemmesiden. 
I fællesspisning deltog der 55 personer. 
Stemmer tæller, Ellen og Hans. 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
Helga  

2. Bestyrelsens beretning år 2016 – formanden forelægger beretning. 
15/4  
Foredrag om forebyggelse af indbrud v. Bygma og politi. 
Ud fra denne aften er der en del som har tilsluttet sig nabohjælp. 
16/4 
Strand og by rensning hvor der opleves mindre og mindre affald rundt omkring. 
20/5 
Grillaften v. Ulf med stor opbakning. 
05/6 
Tur til Vibæk mølle og Mommark havn, manglende tilslutning. 
18/6 
Til sommerfesten var tilmeldingen mangelfuld, den blev aflyst og erstattet med kød på 
grillen, god opbakning, ca. 31 personer. 
23/6 
Sankt Hans bål ved stranden. 
06/8 
Cykel og traktor ringridning. Mange deltog, både fra byen og udenbys fra. 
29/8 
Cykel- og gåtur på stisystemet mellem Dyndved og Stolbro. 
Der kom 17 forslag ind til navn på stien. 8 havde afgivet samme navn som var Katholm.  
Der var enighed mellem Dyndved og Stolbro bylaug at stien fik navnet Katholm. 
Næste år skal Dyndved arrangerer en fælles tur. 
07/9 
Til fællesspisning denne aften var der ikke helt styr på hvem der stod for dette, derfor 
påtog bestyrelsen sig opgaven. Der blev serveret pølser og hotdogs. 
24/9 
Badebro blev taget ned. 
08/10 
Der blev holdt en Bier/Oktoberfest som har erstatter den tidligere julefrokost. 
Til den anledning var der et hold som bryggede Stolbros egen øl. 
Der var god opbakning til denne aften. 
13/11 
Stor kage bage dyst, 8 personer bagte. 
01/12 
Juleudsmykningen i vinduerne starter. 



 
11/12 
Der var julearrangement for børn og voksne hvor julemanden kom på besøg med godter 
poser til børnene. 
Derefter blev der serveret kaffe, gløgg og æbleskiver. 
27/12 
Her var der fælles julekalender afslutning, ikke mange deltog. 
Aktiviteter for året 2016 - udførte opgaver: 
- gynge v. stranden 
- pæl v. P-plads 
- nabohjælp, der arbejdes fortsat en del med dette 
- der er oprettet en hvileplads på vejen fra Skippers Minder og ind til Stolbro 
I 2017 skal der afvikles en stor spejderlejr på Kær Halv ø. Spejderne skal ud i området, så 
hvis der er nogen som har gode ideer såfremt de skulle vandre igennem byen, modtager 
bestyrelsen gerne disse. 
 
År 2017 er vi startet på, der blev afholdt nytårs brunch den 8. januar. 

3. Regnskab – kassereren forelægger det rev. regnskab. 
Regnskabet blev gennemgået. 72 medlemmer (80 tidligere) 
Indtægt ved leje af bord og stole osv. er ikke så høj som tidligere. 
Bylauget har haft en arbejdsskadeforsikring, det viser sig at kommunen betaler forsikring 
for alle bylaug. 
Det viser sig at Oktoberfesten har givet et pænt overskud i 2016. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Derefter var der drøftelse af og spørgsmål til beretning/regnskab. 
Der ønskede en uddybning af hvad man har tænkt sig med sommerfesten fremover da der 
er faldende opbakning. 
Tidligere havde man selv mad med, der blev stillet grill op og der har også været 
sommerfest hvor der blev serveret smørrebrød.  
Der blev givet udtryk for at der er ved at være for mange aktiviteter. 
Lone sidder stadig i udvalget for sommerfesten, hun ønsker at vide lidt mere om tankerne 
omkring sommerfesten. 
Bred enighed om at der skal være en mere afslappet måde at afholde denne på. 
Der blev nævn at måske er tiden til noget andet – sommerfesten har kørt i ca. 40 år men 
før var den det bærende element for byen, nu afholdes der rigtig meget andet i byen. 
Bestyrelsen tager opgaven i år. Indtil den 17. juni er bestyrelsen modtager af forslag. 
Forholdene ved stranden blev drøftet – broer/tømmerflåden repareres. 
Bordene trænger til en gennemgang. Dette arbejdes der videre med. 
Skippers Minder skal efterses og repareres/males. 
Ønske om skilte med ”her står du” - oplyst rute og kilometer afstande med farver som kan 
viser turister vejen igennem stisystemet. Dette arbejdes der videre med. 
Bålplads/terrassen drøftes angående oprydning og vedligeholdelse. 
Der blev spurgt ind til om der er overvejelse om større investeringer da overskud stiger 
stødt. Måske mindre overskud ved de forskellige arrangementer. Sæt priserne ned, der bør 
også kunne accepteres et underskud ind i mellem. 
Projektet med cykelsti mellem Dyndved og Stolbro starter op igen. Anders, Ulf og Peter 
arbejder med dette. 
 



 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkommende forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse og revisorer, jvf. §4 
a. 2 bestyrelsesmedlemmer 

Connie Jørgensen (tager ikke mod genvalg) 
& Kresten Skak Jensen er på valg. 

              b.  1 bestyrelsessuppleant 
              c.   2 revisorer (Fritz Müller og Jørgen Wrang) 
              Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
              Efter endt spørgerunde blandt mange forslag, var der følgende navne til afstemning: 
              Rikke, Lone, Kresten og Svend Erik.  
              Rikke og Svend Erik blev valgt ind i bestyrelsen, Kresten blev valgt til suppleant. 
              Valg af revisorer: Fritz Müller og Jørgen Vrang blev genvalgt. 

6. Eventuelt. 
Spørgsmål: 
- kan vi have foredrag sammen med Dyndved, de har ingen lokale 
- hvordan med beskæring af frugttræerne 
- Skippers Minder, kan der sættes kodelås på døren ved at den bliver skiftet hver 3. 

måned. Det er en mulighed, men problemet opstår omkring bestilling af Skippers 
Minder. Dette blev drøftet og videre gives til bestyrelsen. 

- sangbog trænger til en revidering, opgaven kan varetages af Ellen, Agnete og Helga. 
- Pladsen hvor juletræet står, der har været noget i gang omkring kunst fra 

arbejdsgruppen (Ellen og Mette), dette har ligget lidt i dvale, kan der bruges midler fra 
kassen til dette projekt. Bestyrelsen vil se på det. 
 

Emner under eventuelt videre gives til bestyrelsen da der ikke kan tages beslutninger 
under dette punkt. 
 
Fællesspisning den 6. september 2017 klarer Ellen og Kaja. 
 
Formanden siger tak til Helga som dirigent, tak for alles deltagelse ved generalforsamlingen 
og tak for god ro og orden. 
 
Referent: Conni Jørgensen. 

 


