
Generalforsamling i Stolbro/Stolbrolykke Bylaug.
 D.23/2-22, kl. 19. Stolbro Gade 33 kl.19.

1. Valg af dirigent.
- Helga Moos blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.
- Formand Anders Thomsen foreligger beretning.
- Kunstprojekt. Hans Jørgen Thomsen fortæller om byens kunstprojekt, som Ellen og 

Mette står for. Alle materialer er steget i pris, så det bliver lidt dyrere end først antaget. 
Der ventes pt på, at smeden vender tilbage og skal lave et stativ til skulpturen. Det 
færdige resultat skal stå midt i byen, hvor juletræet plejer at stå. Byens børn skal gerne 
være med til at pynte det. Dette kunne evt. gøres til sommerfesten.

- Cykelsti. Tilbagevendende punkt omkring cykelsti fra Stolbro til Dyndved. Status er at 
der stadig søges, men da der er rift om disse projekter fra kommunen, så har vi stadig 
ingen bevilling på dette.

- Ny badebro. Dan Christensen og Anders Thomsen er i gang med at søge midler til en ny 
badebro. De er i dialog med kommunen og har fået indhentet flere tilbud. 

- Aktivitetskalender. Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at byens 
aktivitetskalender nu går fra generalforsamling til generalforsamling, i stedet for at 
følge kalenderåret. Dette for at vi i samarbejde, til generalforsamlingen, kan gennemgå 
de forskellige arrangementer og justere den til. Der tales om, at det har været svært for 
bestyrelsen at finde hjælpende hænder til forskellige arrangementer. 
Aktivitetskalenderen gennemgås og der bliver slettet arrangementer og nye kom til. 
Den nye aktivitetskalender bliver hurtigst muligt sendt ud.
Fastelavn. Maja vil gerne holde fastelavn for byen børn søndag den 6/3-22. Anders 
Thomsen laver indbydelse.
Sommerfest. Vi mangler stadig tovholdere og ekstra hænder til årets sommerfest. 
Marie og Alice melder sig på banen.

Dynved/Stolbro arrangement skal i år holdes i Stolbro. Dette arrangement mangler vi 
også både ideer og tovholder til.



Fællesspisning. Årets fællesspisning vil Helga gerne stå for og det afholdes i hendes 
gildesal.
Haloweenfest. Til efteråret holdes for første gang haloweenfest for både børn og 
voksne. Tine Simonsen vil gerne være tovholder på dette. Bierfesten bliver i den 
forbindelse i første omgang slettet fra kalenderen.
Julehygge. Julehyggearrangementet fortsætter med at være udendørs, da de fleste 
synes det er rigtig hyggeligt. Conny, Peter, Maja og Alice melder sig som hjælpere.
Nytårsbrunch. Kaja og Bodil fortsætter med at være tovholdere på arrangementet.
Loppemarked. Bestyrelsen vil kontakte Jørn Anders og Kirsten om de stadig ønsker at 
afholde loppemarked hos dem. Franzi vil gerne være med til at arrangere.

3. Regnskab.
Bodil gennemgår årets regnskab. Der diskuteres efterfølgende at der skal holdes øje med 
bankens gebyrer. Dette er steget kraftig pga nye regler for hvidvaskning. 

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke nogen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og revisorer, jvf §4.

- Carin er på valg og genopstiller.
- Svend Erik ønsker ikke at genopstille.
- Sofie er på valg og genopstiller.
- Tine Simonsen vil gerne stille op.

Der stilles forslag om en aktiv suppleant. Dette for at styrke indsatsen i bestyrelsen. Dette 
vedtages.

Den nye bestyrelse er nu: Formand, Anders Thomsen. Kasserer, Bodil Rasmussen. Referent, 
Carin Erichsen. Bestyrelsesmedlem, Tine Simonsen. Bestyrelsesmedlem, Hans Jørgen 
Thomsen. Aktiv suppleant, Sofie Nørulf.

- Valg af revisorer.
Hans Jørgen Wrang og Fritz Müller er på valg og genopstiller begge to. 
Begge blev valgt igen.

6. Eventuelt.



- Trafik i byen. Der bliver diskuteret, om der kan gøres noget ved trafiksikkerheden i 
byen. Kan man få et skilt, en chikane eller andet. Evt. henvende sig til dem det 
omhandler. Bestyrelsen vil kontakte politi/kommunen for at forhøre sig om, hvad der 
kan lade sig gøre.

- Aktivliste på Bylaugets hjemmeside. Der bliver spurgt om aktivlisten bliver brugt. 
Listen bruges til, at folk kan skrive sig på til diverse aktiviteter og arrangementer i byen. 
Der stilles forslag om at den kan sendes ud sammen med aktivitetskalenderen, så folk 
bliver opmærksomme på, at dette er et redskab til at melde sig på banen. 

- Tak for hjælpen. Der bliver sendt en tak til de forskellige der bla har lagt hus og 
matrikel til diverse arrangementer. Disse vil modtage en indbydelse til en god gang mad 
sammen med bestyrelsen.

- Mails fra kommunen osv. Formanden fortæller, at der kommer rigtig mange mails fra 
bla kommunen der omhandler vores lokalområde. For ikke at sende alt ud til alle, kan 
man henvende sig til bestyrelsen for at komme på en mailliste hvis man ønsker at 
modtage disse.

- Skilt ved byporten. Der spørges til skiltet der bruges til at markere når der er forskellige 
arrangementer i byen. Skiltet er hos Sofie Nørulf. Hun vil indkøbe nye tuscher og sørge 
for, at det fremover igen kommer frem ved de forskellige arrangementer. 


