
Referat fra generalforsamlingen den 26-02-2013 
Stolbro / Stolbrolykke Bylaug. 

 
Generalforsamlingen er afholdt jvf. punkterne fra udsendte 

dagsorden. 
 

1. Formanden bød velkommen til ca. 40 personer, Helga blev af bestyrelsen foreslået som 
dirigent og blev valgt. 

            Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indkaldt. 
            Jørn Anders og Svend Erik blev valgt som stemmetællere. 

2. Formanden startede med at konstatere at vi var 47 personer til fællesspisning og det 
var 9 år siden første generalforsamling. 
Efterfølgende aflagde formanden beretning som følger: 
Årets gang. 
Søndag den 19. feb. Fastelavn blev aflyst ikke nok børn tilmeldt. 
 
Søndag den 5. marts nytårs brunch der kom 45 personer alle hyggede sig. 
 
Onsdag den 28. marts påske dekorationer med Hanne i Helgas gildesal 10 damer. 
 
Lørdag den 21. april Strand og by rensning. Der kom nye planker på borde og bænke 
ved bålpladsen. Vejen ned til Stolbro hav blev repareret, det var den store omgang den 
fik og så var der som vanlig flere hold ude og samle dåser m.m. Bagefter var der 
pølser, øl og vand til det arbejdende folk. 
 
Onsdag den 25. april var der foredrag ved Kenneth Kjær Kunz der fortalte om hans 
tid som soldat i Afghanistan – livet i lejren – kammeratskabet – kontakten hjem til 
familien og venner i Danmark. 
 
Søndag den 6. maj startede årets petanque mesterskaber og fortsatte første søndag i 
hver måned til og med september. 
 
Søndag den 13. maj gik turen til Gram slot hvor vi var 25 personer med. Vi startede 
med kaffe og kage og en grundig fortælling om hele Gram slots fortid, nutid og hvad 
de gerne vil have der skal ske fremover, derefter gik vi en tur på området og så på 
lokalerne m.m. derefter kørte vi ud og så tulipan marken lige uden for Gram by, efter 
det gik turen til Holbøl landbohjem hvor vi fik bik semad og bajer og på hjemvejen var 
vi forbi Sønderborg havn for at få is. 
 
Lørdag den 16. juni var der sommerfest, 40 års jubilæum og Gerda gav maden og 
rigtig musik var hun også sponsor for. 
 
Søndag den 28. juli havde Fritz Müller inviteret til koncert nede ved fiskehytten, det 
var Bruno fra Sydtyrol der spillede og Fritz hjalp til ind i mellem. Vi fik kaffe – 
lagkage-suppe og is, en rigtig fin søndag eftermiddag, med fin vejr. 



 
Lørdag den 11. august var der cykel og traktor/havetraktor ringridning rigtig fin høst 
vejr, mange var forbi og se og opleve livet på pladsen. Om aftenen var grillen tændt og 
rigtig mange spiste deres aftensmad på pladsen en hyggelig dag og aften. 
 
Onsdag den 5. september var der fællesspisning ved Helga, det var Helga og Alice der 
var kokke og lidt panik havde de på, da komfuret ikke helt virkede som det skulle. 
 
Lørdag den 15. september blev badebroen taget ind og tømreflåden havde Dan taget 
ind dagen før. Der blev sat et toilet op hvor affaldsgrenene plejer at ligge, grenene skal 
fremover ligge på vej hen til ”Verners hus”. Døren til toilettet skal ordnes til by og 
strand rensning i år. 
 
Lørdag den 24. november blev julefrokosten holdt, denne gang var der god tilslutning 
til den, maden var fra slagter Nielsen. Der kom også lys i det fine juletræ, der er blevet 
brugt en del tid på at rejse det op igen efter storm som plagede os en del i december. 
 
Onsdag den 28. november var der jule dekorationer / hygge nede ved Hanne i 
Naldmose, 10 damer havde en rigtig hyggelig aften dernede. 
 
Søndag den 1. december startede julekalenderen, når de røde pinde kommer i jorden 
så ved alle at det snart er 1. december. 
 
Søndag den 16. december var der julehygge med børn og voksne ved Helga mange 
fremmødte trods det, at mange af byens beboere var udrejst. 
 
Søndag den 13. januar var der nytårs brunch i Kaja og Peters garage, vi var 39 
personer også ved denne brunch hyggede folk sig. 
 
Nye aktiviteter: 
 
Foredrag den 17. april om team Rynkeby og hvad de står for. 
 
12. maj tur til Nydam mose, nydambåden og Jollmands gården, vi skal køre i private 
biler rundt. 
 
Søndag den 27. oktober Store bagedag, meld jer til det bliver sjov og vi slutter med at 
alle kan komme og få kaffe og forhåbentlig smage mange gode kager. 
 
Fredag den 27. december fælles julekalender afslutning med motionstur rundt for at se 
alle de fine vinduer. 
 
Øvrigt: 
 
Gerda vil nedlægge sommerfestens pengekasse hun forklare selv senere. 
 



Stevning, Dyndved og Stolbro har haft møde om vejen til Stevning. Vi kom frem til at 
sende et brev til kommunen med forslag om at holde vejen åben fra 1. april og til 1. 
november. 
 
Cykelstien vil vi udsætte til senere på grund af det med vejen, vi mener det er mere til 
sene for beboerne i Stolbro med al den trafik med tunge køretøjer igennem byen. 
 
Vi er i gang med at lave en folder til nye beboere i området. 
 
Bålpladsen, husk at bruge den, det er det den er der til. 
 
Vi snakker om kondirum og er ved at finde et sted der er egnet dertil, hvis der er den 
fornødne interesse. 
 
Næste år er tanken at dem vi har mail adresser på, ikke får indkaldelsen til 
generalforsamlingen i postkassen da man får den på mail. 
 
Skippers hus, husk at bruge det, det er rigtigt hyggeligt dernede en sommer dag/aften. 
 
Da Ove ikke ønsker genvalg til bestyrelsen, lyder der herfra en stor tak for hans store 
arbejde for bylauget i mange år, håber vi må trække på ham i ny og næ.  
Tusind tak Ove. 
 
Debat herefter: 
 
Sonja: Synes godt vi kunne betale lidt for nytårs brunch, Peter svarer at vi har 
forholdsvis mange penge i kassen og derfor har besluttet at det skal være gratis. 
 
Sonja: Det er på mode at sætte plakater op når nogle har fødselsdag, hun vil gerne 
opfordre til at man husker at tage dem ned igen efterfølgende. 
 
Kurt: Hvem gør hvad nede ved Skippers minde nu hvor Ove er gået ud af bestyrelsen, 
der skal bekæmpes for rotter og mus dernede? Måske et arbejde for Espen Johnsen? 
Han går meget dernede og slår græs f.eks? Der mangler også medlemmer i skurlavet 2 
er faldet fra. Det er noget vi må drøfte på næste bestyrelses møde. 
 
Cykelstien: er det ikke nu vi skal udnytte at vi ikke har vejen til Stevning og derfor al 
den trafik igennem byen? Vejen til Dyndved er beskadiget i vejkanten, Ulf svarer at 
man i dag ikke laver kantforstærkninger, som man brugte før, han har vist nogle fra 
kommunen, og hvis de ikke gør noget vil han gøre det. 

 
3. Kassereren fremlagde et revideret og godkendt regnskab som viste et underskud på  

1.956,55 kr. og en kassebeholdning på 62.253,87 kr. og det er efter aftale om at vi ikke 
skal have større beholdning end mellem 60.000 kr. til 65.000 kr. 
Gerda var oppe og forklare at hun synes ikke der var godt med 2 kasser i Stolbro og vi 
har meget samarbejde hen over de 2 kasser derfor nedlægger hun kassen fra 
sommerfesten og sætter pengene ind på bylauges konto, men hun er stadig primus 
motor for sommerfesten. 



 
 

4. Udgik da der ikke var indkommet nogen forslag. 
 
 

5. Der blev afhold valg af 2 bestyrelses medlemmer som foregik med skriftlige forslag og  
efterfølgende skriftlig afstemning, Kresten og Tine blev valgt. Helga blev valgt til 
suppleant. Der var genvalg til Jørgen Wrang og Fritz Müller. 
 

6. EVT: Peter spurgte om der var tilslutning til et kondirum på generalforsamlingen og 
det var der. 

 
            Nye aktiviteter: Øl brygning vil Henrik gerne have, der blev foreslået, at han skal finde  
            en gruppe på ca. 8 personer så vil der blive arbejdet med at starte det op. 
 
            Ikke for mange nye tiltag vi er en lille by og det er tit de samme der skal arbejde med  
            Tingene blev der sagt. 
 
            Bodil delte lidt gaver ud til : 
             
            Ulf som tak for det fine juletræ og for vi altid kan komme og få trykt f.eks. indkaldelse  
            Generalforsamlingen osv. 
            Kaja og Peter som tak fordi de lægger garage til vores generalforsamling m.m. 
            Helga som tak for at hun lægger lokaler til f.eks. julefrokost m.m. 
            Alice og Svend som tak fordi de lægger grund og strøm til vores ringridning. 
            Ellen og Ove som tak fordi de giver strøm til lysene i juletræet. 
            Svend som tak fordi han er vores ”pedel” i byen, vi skal bare spørge så er han der når  
            Vi skal have noget lavet. 
 
 

Peter afsluttede med at takke Anne og Hanne for den gode mad og han takkede Helga 
for dirigent jobbet. 

 
 
             Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 
 
             Formand:                  Peter Christiansen 
             Kasserer:                   Bodil Rasmussen 
             Sekretær:                   Tine Simonsen 
             Webmaster:               Kresten Skak Jensen 
             Bestyrelsesmedlem:   Dan Christensen 
 
 
 
              Stolbrolykke den 4. marts 2013.03.04 
           
              Bodil Rasmussen 


