
Generalforsamling i 
Stolbro/Stolbrolykke bylaug

26 februar 2020. Stolbro Gade 33, 6430  Nordborg.

1. Valg af dirigent.

Helga er valgt som dirigent. Hanne og Kresten er stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

Peter fremlægger formandens beretning.

 Vi får meget info fra kommunen, henvend jer hvis i gerne vil have den info. Dette 

for at dem der ikke er interesserede ikke drukner i mails.

 Vi skal være bedre i bestyrelsen til at bede om hjælp til arrangementer.

3. Regnskab.

 Kasser Bodil fremlægger regnskabet for 2019.

 Der opfordres til at hvis der betales med mobilepay af f.eks borde og stole, så skal i 

huske at skrive navn ved.

 Porcelæn kan nu lejes også.

4. Behandling af indkomne forslag.

 Dan har et forslag om net på broerne ved stierne ved vandet. Dette for at det bliver 

mere sikkert at færdes på dem i glat føre.

Peter svarer til dette at der allerede er sat en proces i gang ift dette.

Conny fra det fælles landsbylaug vil hjælpe os med at søge tilskud til matrialer som 

vi selv skal skaffe. Der er møde den 24/3-2020 omkring dette. Indtil da står der en 

spand med sand til at strø ud over broerne.

 Ulf har et forslag til reparation af markvejen fra Tine og Morten og til vandet. 



Brdr. Nørulf vil ger sponsere sammen med Christiansen Landbrug. Vil Bylauget 

sponsorere den sidste del?

              Der er lavet et forslag til budget, som afleveres til bylauget. Forslaget vedtages.

 Forslag fra Ellen og Mette omkring kunst i byen.

Der står en olietank på Ulfes plads. Planen er at den skal dekoreres. Kan den evt 

laves som en globus. Vi kan selv dekorere den eller se på om vi kan betale os fra at 

få en kunstner til det.

Der skal efterfølgende gøres lidt ud af det, evt få ugeavisen ud. 

Der er lavet et budget der lyder på ca. 5000kr hvis vi selv skal lave den.

Der kommer forslag om at spørge om Theresa eventuelt vil hjælpe i den kreative 

proces. 

Der er god stemning omkring dette. Den endelige beslutning ligger hos bestyrelsen.

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

 Peter stopper som formand. Anders og Bodil modtager genvalg.

 Forslag til valg er; Anders, Bodil, Sofie Nørulf og Hj Thomsen.

 Valget faldt på Anders, Bodil og Sofie. Hj Thomsen er suppleant.

 Fritz og Jørgen fortsætter som revisorer.

6. Eventuelt.

 Ellen forslår at lave et hjælperkorps til fællesarrangementer. Folk bestyrelsen ved 

de kan ringe og spørge om hjælp. Der efterspørges at bylauget ber om hjælp via 

mail. Der aftales at bestyrelsen arbejder videre med dette.

 Bodil deler invitation ud til et lille arrangement til folk der lægger have, plæner osv 

ud til forskellige arrangementer.

 Peter og Ulf fortæller lidt om at vi stadig er med på Sønderborg Kommunes 

prioriteringsliste for cykelstier. Ellers er der ingen videre udvikling der.

 Anders spøger om der er stemning for at der igen laves øl til oktoberfesten. Det er 

der god stemning for. Bestyrelsen arbejder videre med det.



 Alice spørger om der er stemning for julekalender igen i år. Der er opbakning hele 

vejen rundt.

 Ulf takker Peter for hans arbejde som formand.

 Generalforsamlingen afsluttes og der er sønderjysk kaffebord. Marie, Kaja og Bodil 

har bagt.  Bestyrelsen mødes efterfølgende og vælger bl.a. en ny formand.

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

Anders er ny formand. Bodil fortsætter som kasserer. Carin fortsætter som sekretær.


	Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

