
Stolbro/Stolbrolykke Bylaug generalforsamling, 22. februar 2023

Referat

1. Valg af dirigent
Helga blev valgt

2. Bestyrelsens beretning
Formanden, Anders Thomsen forelægger beretning:

Arrangementer

Generalforsamling
Der blev serveret ½ grillkylling med sauce, kartofler og salat fra Detlefs grillstegning til den
foregående fællesspisning. Der var 20 voksne og 4 børn tilmeldt.
Ikke mange flere fremmødte til den efterfølgende generalforsamling.

Svend-Erik Paulsen og Sofie Nørulf udtrådte.
Sofie Nørulf indtrådte som aktiv suppleant.
Tine Simonsen og Hans Jørgen Thomsen indtrådte.

Fastelavn
6. marts hos Ulf og Sarah.
Maja havde vundet en fastelavnsfest ved Als Udlejning. Den blev afholdt for byens børn d.
6 marts hos Ulf. Der var mange fremmødte - både børn og voksne. Tak til Maja for at dele
præmien!

Strand og byrensning
9 april.
Badedamerne havde været i gang nede ved havet, så der var ikke meget at lave.

Fotovogn
19 april om eftermiddagen havde vi besøg af en fotovogn. Det skete efter et ønske der blev
rejst på generalforsamlingen.
Desværre, og heldigvis, blev der ikke målt nogen der kørte over den tilladte hastighed.

Grillaften
6 maj hos Ulf.
Hans Jørgen og Ulf lavede mad. Det var super godt!
Mange fremmødte - ca. 40. Sad indenfor.

Sommerfest
50 års jubilæum.
Flyttet ned i laden. Camouflagenet i loftet og mange lys :-)
Musik - Toke fra Haderslev.



Ansigtsmaling, Line-dance (tak til Marie og Augustenborg linedance). 2 hoppeborge.
Softice og slushice.
Tak til Svend Anker og Kaja for hurtigt at levere toiletvogn.
Kæmpe kagebord med mange kager!.
Notits i JV.
Dejligt vejr. Omend lidt koldt ud på aftenen.
84 voksne og 16 børn. 100 i alt! Mange udefra - tidligere beboere og bysbørn.

Skt. Hans aften
23 juni. Forløb som det plejer. Godt vejr og fremmøde.

Ringridning
6. august.
Rigtigt fint fremmøde - ca. 70-80 mand.
Ikke for meget pizza: bestilt fra Bro - der blev regnet 4 mand om én Large-pizza (ikke XL).
Næste gang skal vi regne 3 mand i stedet for 4 om én.
Tørvejr og sol :-)
Teltet var blevet en smule jordslået fra sidste års ringridning (2021), hvor vi har haft svært
ved at tørre det ordentligt :-(

Fællesarrangement med Dyndved
24. august.
Vores tur til at afholde i år. Rigtigt fint fremmøde både fra Stolbro og Dyndved!
Svømmekonkurrence igen. Vi vandt selvfølgelig igen - Luna, Tine, Sofie.

Fællesspisning hos Anders og Agnete
d. 1. september.
Helga serverede bøf med løg.
Vi var ca. 32. personer.

Badebro tages ind
For sidste gang 🙂
Tak til Ulf for at tage bropæle op.

Halloweenfest
5. november.
Planen var at det skulle være en fest for alle om eftermiddagen og voksenfest om aftenen.
Kombineret med bagekonkurrence og udklædningsfest.
8 tilmeldte ud over bestyrelsen. Derfor aflyst.
Vi har ikke modtaget mere specifik kritik, men vi går ud fra at der ikke var den store
interesse for teamet.

Juletræstænding
Rasmus var julemand. Fint fremmøde. Tak til Katinka og Andrea for musik.

Offentlige foredrag i naturvidenskab live fra Aarhus universitet



Vi er en lille flok, det er ganske hyggeligt.

Andre ting
Stolbro filmen
28. marts var bestyrelsen i biografen til forpremiere på den række små film der er
produceret om landsbyerne i Sønderborg kommune.

Vores film hedder “Vestals, Nor og vige”, men det meste indhold er nu fra vores by

Den kan ses på nettet:
https://vimeo.com/691791912/8657adee1c?embedded=false&source=video_title&owner=1
274666

"Ugandas Eva" Bronze-skulptur af George Kyeyune, Uganda
Vi blev kontaktet en uge før - det gik lidt hurtigt,
Har vi i de næste tre år. Det er skulpturer der er indkøbt af Sønderborg kommune.
Ved overrækkelsen af skulpturen til Sønderborg Kommune sagde kunstneren med et glimt i
øjet: “Og vi har skabt Eva, så hun også kan stå ude i frost og sne”.
Det kan den i hvert fald med de flotte hatte Ellen har forsynet den med.

(Hans Jørgen Thomsen giver status på kunstprojekt)

Ny bro
Sammen med Dan er vi snart klar med en ny bro!
Leveret af Modulbro, samme som den der er i Elstrup. 1,5M bred og 25 M lang.
Vi har indhentet tilladelse hos kommunen.
Økonomi:

Bro-tilbud 136.437

Puljen for Borgerinitiativer 86.760

Norlys 48.000

Difference -1.677, som vi tager fra kassen.

Sønderborg værktøjsfabrik (Dan) har doneret et gammelt køleslab.

Slut på beretning.

3. Regnskab
Kassereren, Bodil, forelægger det rev. regnskab. Se bilag

MobilePay og Sydbank koster. Andre, billigere muligheder, bør undersøges.,

https://vimeo.com/691791912/8657adee1c?embedded=false&source=video_title&owner=1274666
https://vimeo.com/691791912/8657adee1c?embedded=false&source=video_title&owner=1274666


Når der lejes borde, stole, Skippers Minde m.m skal dette anføres, hvis man betaler via MobilePay.

Kommentarer:
Sven Erik:

● Link til Stolbrofilm efterlyses, så det er tilgængeligt for alle.  Ifølge Kresten ligger linket på
Stolbros hjemmeside.

● Arrangement med Dyndved ved Stolbro strand. Der var inviteret til kl 17.00 og mange
beboere fra Dyndved var ankommet lidt før. Ingen fra bestyrelsen var mødt op på det
tidspunkt, ej hellere var der gjort klar med mad og drikke. Flere havde derfor ytret
bekymring om det var den rigtige dag.

● Information om, hvordan broen sættes op og tages ned. Det vil være at foretrække, at det
er de samme personer som sætter broen op og tager den ned.

● Til info. De røde stole står på en vogn i Maries carport. Det samme gør skraldespandene.

Dan:
● Info til ny kasserer. Nordea er billigere i kvartalet, i forhold til Sydbank. Prisen i Nordea er

90,- kr i kvartalet. I Sydbank er den 300,- kr.

Ellen:
● Bliver nye tilflyttere husket at blive inddraget? Anders og Hans Jørgen sender personligt

aktivitetskalenderen ud til nyankomne.

Ove:
● Nyt byskilt ved indkørsel til byen, når man kommer fra Guderup. Ove har købt et nyt skilt og

sørger for, sammen med Sven, at lave en ny byport. Ove køber ind og sender regningen
videre til kassereren.

4. Behandling af indkomne forslag
Marie:

● Høst. Et arrangement, som skal ligge en lørdag eftermiddag. Der er mange frugttræer rundt
i byen og de kunne bruges til at lave most og bagværk. Eftermiddagen kunne evt kun være
for børn.
Mail sendes ud for at spørge, om der er opbakning til afholdelse af sådan en eftermiddag.

● Dårligt udsyn ved krydset Foet/Stolbrogade og ligeledes overfor Ove og Ellen. Bestyrelsen
arbejder videre med henblik på at få etableret spejle.

Agnete:
● Halloween. Børnene vil gerne gå ”Trick and Treat”. Der sendes mail rundt med dato for

dagen. Børnene får at vide at de huse, som er pyntet op til Halloween, byder indenfor
● Tænd grill ved stranden, ved godt vejr. Det behøver ikke at være bestyrelsen, som tager

initiativ, men sender gerne beskeden rundt via e-mail.

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

Den nye bestyrelse er følgende:

Anders Thomsen, formand
Pia Wrang, kasserer



Marie Lassen, bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen Thomsen, bestyrelsesmedlem
Tine K. Simonsen, bestyrelsesmedlem
Maja Edel Kuus, suppleant

Valg af revisorer:

Sven Erik Poulsen
Bodil Rasmussen

6. Eventuelt

Morten:
● Udvidelse af stisystem, Stolbro strand – Stolbrolykke. Generel positiv opbakning, men der

er betænkelighed i forhold til vedligeholdelse og det vildt, som lever i området.
Nedsættelse af en lille arbejdsgruppe, som består af Ove og Morten. Ideen forlægges evt til
kommunens kontaktperson.

Cykelsti:
● Cykelsti Stolbro/Dyndved bør prioriteres på liste over arbejdsindsatser. Status på cykelsti til

næste generalforsamling

Brdr. Nørulf:
● Firmaet har etableret kystsikring og lagt nyt grus langs stien Stolbro strand –

Skippersminde. Det hele uden beregning.


