
Referat Generalforsamling i Østerholm Landsbylaug 
 

Tid: tirsdag den 23. februar 2016 kl 19.30 
Sted: Strelbjergvej 6, ved Iben og Allan 

 
 

        1. Valg af ordstyrer 

Per vælges. Der er indkaldt rettidig. 

Dog har Per en kommentar til vores vedtægter punkt 6 for landsbylauget. Der står i vores 

vedtægter at ”Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted 

med 2 ugers varsel” men der står også at ”forslag fra medlemmer skal skriftlig indsendes 

til formanden, senest 3 uger før generalforsamlingen”. Det giver ikke rigtigt noget mening 

og fremmødte vedtager, at bestyrelsen til generalforsamling næste år, skal lave en 

ændring af vedtægter så punkterne passer. 

 

 2. Bestyrelsens beretning. Ved formand Allan. Se bilag.  

Bemærkning fra Hans Erik som har haft kontakt til Aase Nygaard vedr. cykelsti. Aase 

oplyser at vores cykelsti står højt på listen. Måske færdig til næste år… Aase vil holde os 

opdateret via Hans Erik.  

Kirsten bemærkning vedr. Fiber til Østerholm. Hun er i tvivl om alle er med og har fået 

tilbud, hun har bl.a. ikke hørt fra hverken Syd Energi eller Stofa? Allan vil lige kontakte 

Stofa?  

Beretningen Godkendes. 

 

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse samt budget 

2016. Ved Kirsten.  

Regnskab gennemgang. 

Vi har ikke fået det lovede tilskud fra kommunen til Byrensning 2015 som vi plejer. Allan er 

i kontakt med kommunen.  

Bestyrelsen har valgt at låne yderligere til badebro (5450kr) ellers kunne broen ikke 

realiseres og enkelte søgte fonde ville ikke længere sponsorer. 

Nygård kontingent på 200kr - Der skal diskuteres i bestyrelsen om vi fortsat skal betale til 

dette, da der i forsamlingen stilles tvivl ved hvad de 200kr vi betaler egentlig dækker. Flere 



har villet gøre brug af vores medlemskab, men er blevet afvist. Der tages kontakt til 

Nygård. 

Der spørges ind til Agernladen, om de penge der står (ca. 40.000kr) stadig er penge der 

skal stå til ”Projekt Agernladen”. Der besluttes at de stadig er øremærket til dette.  

Regnskabet godkendes. 

 

Sidebemærkning: Agernladen skal stadig males, Arland vil tage kontakt til relevante vedr. 

materialer.  

Efter generalforsamlingen… Arland har taget kontakt til skovfoged Martin Reimer 

Naturstyrelsen Gråsten og fået bevilliget køb af træolier til Agernladen. Arland køber 

materialer og der kommer dato når vejret er lidt bedre. 

 

 4. Behandling af indkomne forslag - Ingen indkomne forslag.  

 

 5. Laugets fremtidige arbejde: Kommende arrangementer 2016:                                                        

● Byrensning og Strandrensning tirsdag den 3. maj kl 17.00 

● Sankthans torsdag 23. juni fra kl 18.30 

● Juletræsfest søndag 27. november kl 16.00 

Byrensning og strandrensning er slået sammen for at samle flest muligt. Der har altid 

været stor fremmøde ved byrensning og knap så mange ved strandrensning. Der er 

forslag om at sætte badebroen op samme dag…  

Broen skal ifølge oplysning fra NBC marine males inden den sættes op og gerne hvert 

andet år. Lene vil kontakte NBC og spørge hvilket maling og hvornår på året. Efter 

generalforsamlingen har Lene haft kontakt til NBC, som nu oplyser at det kun vil være ren 

kosmetiske at begynde at male broen og holdbarheden vil ikke ændre sig.  

… Hvis vejret er ok varmt for de der skal i vandet når badebroen skal op, så kan broen 

opsættes samme dag ellers må det vente en måneds tid til det er lidt varmere i vejret (evt. 

Grundlovsdag søndag den 5 juni).  

Der er forslag om at mødes til spontan social samvær uden at der nødvendigvis skal 

medføre arbejde eller forarbejde. Dette kunne være en øl/vand ved ”juletræet”. Et fast 

tidspunkt på en bestemt dag (eks. Tirsdag kl 17.) hvor der bades fra broen. En tur i skoven 

(løbe eller gåtur) osv. Ønsker man at starte en tradition, så meld endelig ud. 



Der er forslag til bestyrelsen, om at generalforsamling evt. kunne indledes med foredrag. 

Dette kunne evt. være en fra byen som har store oplevelser de kunne dele. 

 Kolauget inviterer til grillaften den 30. maj kl. 17.00 ALLE fra byen er inviteret. Alle 

medbringer deres eget mad. 

Der kommer invitation ud til alle arrangementer. 

 

         6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

●  På valg er: Medlemmer: Kirsten (modtager genvalg) Bjarne (modtager ikke 

genvalg) og Suppleant Trine Vanner (modtager genvalg) 

Kirsten genvælges og er på genvalg 2018. Trine vælges til bestyrelsen og er på valg 2018 

og Ivan vælges som suppleant og er på valg 2017. (Allan er på valg 2017). 

         7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant 

● På valg er Per Bjørn Grove og Dan Vanner samt suppleant Tage Petersen 

Alle tre ønsker genvalg og vælges. 

 

         8. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret 50kr pr. person dog max. 100kr pr. hustand. Dette 

godkendes. Der kan betales på følgende måder: 

Mobil Pay til Allan 31788180, Kontant til Kirsten eller i postkassen ved Kirsten, 

bankoverførsel til bylaug kontonummer reg.nr. 2720 konto nr.4380126104. 

Lene har meldt sig som indsamler. Erna har meldt sig inden generalforsamlingen som 

indsamler og Lene vil selv koordinere med hende. 

 

         9. Eventuelt 

Hvidbogen præsenteres. Det er en bog om Nordals (vi er lige med) som Visionsgruppen 

Nordals har lavet. Bylauget har fået 9 eksemplar og de kan lånes ved Iben og Allan. 

Hjemmesiden er lige oppe og vende for en kort bemærkning. Det er svært for Iben at 

holde motivationen oppe til at drive den, når den kun bruges af 1-2 stykker. Iben vil prøve 

at lave den lidt mere tidstro og brugervenlig. Ivan vil hjælpe. 

Badebro: Arland laver et lille resume og takker lokale sponsorer. Tak til: Claus og Gitte 

Detlef for pølser, Skærtoft Mølle for nybagt pølsebrød, Lokal Brugsen for øl og vand samt 

Bylauget for ketchup, remoulade, sennep, service osv. Der meldes om en rigtig hyggelig 



dag. Der er søgt yderligere fonde med afslag og der laves fortsat et stykke arbejde med at 

søge. Kommunen ved landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg er spurgt til råds og der 

afventes tilbagemelding. 

Der kommer forslag om at sætte et skilt op på broen med bidrag til badebroen evt. med 

Mobil Pay. Ivan kigger på det. 

Mobildækning i området eller mangel derpå (ved Hans Erik): Har forsøgt kontakt til TDC. 

Per oplyser at han har fået installeret en lokal celleboks via Telia som giver bedre 

forbindelse. Hans Erik efterlyser gode råd og evt. tiltag… 

Per takker bestyrelsen for deres indsats for byen. 
 
Tak for 2 dejlige kager fra Kirsten 
 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


