
Referat fra generalforsamlingen den 25-2-2010 
Stolbro/Stolbrolykke Bylaug. 

 
Generalforsamlingen er afholdt jvf punkterne fra den udsendte dagsorden. 

 
1) 
Formanden bød velkommen til de ca 40 fremmødte personer, hvor han foreslog at vi startede med at 
synge en sang. Bestyrelsen foreslog herefter Helga Moos som aftenens dirigent, hun modtag valg og blev 
herefter godkendt. Konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
2) 
Indsamlede sedler ang. aktivitets niveau  er indsat på vores hjemmeside og kan læses der. 
Konklusionen er at det er passende med aktivitet, dog måske lige i overkant hvis man skal med til alt. 
 
Der blev lagt op til at ingen skal holde sig tilbage med forslag til nye og anderledes tiltag. 
 
Der er indkøbt 2 nye store 15l gryde som kan lejes mod et mindre gebyr. 
 
Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter som følger: 
 
22 februar : Fastelavn blev  afholdt for børn og ”voksne” med i alt 27 deltagere ved Kaja og Peter. 
 
27 februar : Filmaften, der blev vist ”Drengene fra Skt Petri”, rigtig god film. 
 
13 marts    : ”Rondt o e gål” var og synge Alsiske viser samt fortælle gode historie det var en god                  
                     og hyggelig aften. 
 
27 marts    : 22 personer var fremmødt til en aften vor der vist billede fra ”året der gik” 
                      Der blev serveret solæg med tilbehør, det blev vist lidt sent for nogen. 
 
23 april      : Kaja havde arrangeret et besøg på Linak, vi blev rigtig godt modtaget var på en god  
        rundvisning og sluttede af med kaffe og kage i kantinen, rigtig god aften. 
 
25 april      : Ca 35 børn/voksne var fremmødt til strand og byrensningen, opsætning af læhegn ved 
        Bålplads samt udsætning af badebro. 
        Konstaterede at affalds mængden er blevet mindre end forgangne år, positivt. 
 
21 maj        : Årets cykeltur gik til Svenstrup til en rundvisning i Stolbroladen, fik en god rundvisning  
                      I den ”nye” flotte lade, vi nød medbragt kaffe/kage ved opstillede bænke. 
        På hjemturen besøgte vi et galleri i Svenstrup hvor nogle fik købt enkelte malerie. 
        Afslutning var igen med grill i Stolbro. 
 
23 juni        : Skt Hans blev afholdt ved bålpladsen i et rigtig godt vejr, ca 50 personer var mødt frem. 
         Der blev som noget nyt serveret rigtigt fadøl. 
 
27 juni        : Sommerfest blev afholdt med en god tilslutning.  
 
         Strandfest blev aflyst. 
 
8 august      : Der blev afholdt ringridning for cykler, havetraktor samt andet, ønsker dog gerne lidt bedre  
         tilslutning. 
 
29 august    : Afholdt loppemarked, en rigtig god dag hvor alle startede med morgenkaffe ved Ellen og  
         Ove. Salget gik måske ikke lige godt for alle men det var en sjov dag. Der blev afsluttet med  
         indkøbt pizza og en lille ”en” i stalden ved Ellen og Ove til aften. 
 



9 september: Fællesspisning ved Ellen og Ove, i alt 32 personer deltog. 
 
19 september :  Badebro tages ind, dato er passende det må ikke være senere på grund af forvikling med 
              Dato var vi ikke for mange personer til arbejdet. 
 
30 oktober     : Ove og Bo havde indkøbt julebryg/øl fra mange af Danmarks små bryggerier som kunne  
             smages og vurderes efter pris, smag m.m.. 
 
27 november  : Der blev igen opstillet et stort flot juletræ, der blev monteret med nye lys som skulle holde  
             mange år, (tak til Jens ”jyde”  som sponserede 2 kæder). 
 
28 november  : Der blev afholdt julefrokost ved Helga med  ca 45 fremmødte personer. 
             Der blev indviet en ny superflot bar som bære navnet ”Jerry´s Bar”. Denne kan lånes til  
             festlige lejligheder af bylaugets medlemmer. 
             Der var igen i år julekalender i 24 vindue rundt omkring i området. 
 
13 december   : Der var igen i år en succes med julehygge for børn og voksne, ca 60 personer var mødt  
             frem til julesang ved træet, da julemanden kom fulgte alle efter ind i  
             stalden ved Ellen og Ove hvor der kunne købes æbleskiver, varm kakao samt gløg. 
 
 
Formanden afsluttede med at oplyse om følgende pkt: 
 

• Cykelsti imellem Stolbro og Dyndved har måske lidt lange udsigter jvf kommune. 
• At bestyrelsen påtænker at lave en arbejdsskade samt en ansvarsforsikring. 
• Har været til ”ildsjæle” aften på Gråsten Landbrugsskole med indlæg fra Slettebo om boliger på 

landet samt et  foredrag fra fremtidsforsker Palodan om ”Fremtiden i yderdistrikterne”, han 
mener dog at folk stadig gerne vil bo på landet da det giver fællesskab. 

  
3)  
Kassereren forelag herefter et revideret og godkendt regnskab der viste et overskud for året på 5.980,- 
samt en kassebeholdning på 53.975,- . 
Kassereren opfordrede dog  til at huske at indbetale de 25,- som et medlemskab koster pr år, kan se at det 
er udsving hvert andet år. Kan indbetales over netbank.  
 
4) 
Ingen. 
 
5) 
Følgende blev skriftligt foreslået og opstillede til valg: 
Bodil Rasmussen 
Dan Christensen 
Hanne Eriksen 
Maja Kuus 
Peter Christiansen 
Svend Erik Poulsen. 
 
Bodil, Dan samt Peter blev ved skriftlig afstemning valgt til bestyrelse. 
 
 Svend Erik er valgt til suppleant. 
 
Jørgen Wrang og Fritz Müller blev genvalgt som revisorer.  
 
6) 
Peter takkede Edith og Sonja for den gode mad vi indledte aftenen med, super godt. 
Opfordrede bylaugets medlemmer til at benytte ”Skippers Hus” som menes at kunne være helt færdigt 
med vindue i midten af april måned.. 
 



Hanne Eriksen og Anne Wrang har meldt sig til at lave mad til fællesspisningen i september. 
 
 
Peter takkede Helga Moos for jobbet som dirigent , samt alle som i det forløbne år har bidraget med stort 
som småt. 
 
Tak til ”pigerne” for kager til kaffen.  
 
 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: 
 

• Formand  Peter Christiansen 
• Kasserer  Bodil Rasmussen 
• Sekretær  Ove Petersen 
• Webmaster Kresten Skak Jensen 
• Bestyrelsesmedl Dan Christensen 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 13-3-2010 kl. 13.00 ved Ove. 
 
 
 
Stolbro den 10-3-2010 
 
Ove Petersen. 

 
 
 
 
 
 
     


