Formandens beretning ved ordinær GF 2012 i DSG.
Velkommen til årets GF i DSG.
Året har været præget af vores deltagelse i det 2 –årige projekt ”Bæredygtige Landsbyer” , sammen med
Kær Halvø Landsbylaug. Vi har haft focus på besparelse af CO2 og især besparelser på vores
varmeregninger.
Om året skal starte med opsætning og indvielse af en ny skulptur vides endnu ikke. Projektet ”Fremmed Art
der Rykker”, altså vandrerskulpturer i Sønderborg Kommune-, trækker lod om hvem der får en i år. Flytning
af skulpturerne, som skal gå på omgang, er planlagt i uge 41 og indvielser den 14.oktober , så vi må se, om
vi er heldige i år.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Ud over dem, er i januar afholdt et møde om Bedre
Transport i Landistrikterne. En præsentation af opgaver fra studerende på Syddansk universitet, som
mundede ud i en ansøgning om en El-bus til vores område. Ideen blev meget vel modtaget , dog har vi ikke
fået den bevilliget endnu!
I februar blev afholdt et borgermøde med inspiration fra Svend Brodersen, Gram Slot med tema
Udviklingsplanen- hvad er det vi vil med vores ”sted”. Der var super opbakning og god stemning, som bl.a.
tilkendegav manges ønske om et samarbejde med efterskolen, som synes at være godt på vej.
I juni blev afholdt et diaglogmøde om trafik og i særdeleshed om input til en ny bus køreplan , så vi får se.
Vi er stadig rigtig godt repræsenteret i Landdistriktudvalget ved Marianne Tychsen, Dynt og ved Torben
Nielsen Gammelgab i Landsbyforum, ligesom Torben også har været fungerende formand i det sidste halve
år p.g.a. min sygemelding. Jeg deltager i gruppen vedr. Landsbypedeller under Landistriktudvalget.
Dynt Gammelgab Vandværk har i år været ramt af dårlige vandanalyser. Gåden skulle løses og alle input fra
beboere var vi naturligvis forpligtede til at give videre. Heldigvis er analyserne igen gode og rent drikkevand
sikret.
Broager Fjernvarme er et af de mest CO2- neutrale i Sønderborg Kommune, og DSG fik et møde i stand, for
at se på, hvilke muligheder der var for at få fjernvarme herud. Varmeværket var meget velvilligt og det
resulterede i, at alle husstande fik info og kunne melde om interesse til varmeværket. Resultatet var at
næsten igen var interesserede.
Skelde Brandstation blev sat til salg og DSG har brugt resurser på at udmelde drift udgifter m.m. for at finde
en lokal køber. Ingen tilbud er endnu blevet accepteret af Byrådet, så brandstationen er stadig til salg.
Også i år har vi alle sammen observeret veje og bevoksning i DSG.
Det er meddelt , at der igen træfældning er planlagt til næste år.
Der er kommet et skilt op på Skeldemark, for at undgå voldsom færdsel gennem haver og gårdspladser af
turister, der ikke kan finde ned til vandet.
Den hullede vej ned gennem Folekobbel er anmeldt til Sønderborg Kommune og oven i købet tilset af
borgmesteren efter indvielsen af skulpturen i Skelde.

Den 14. juni blev det første hus energi-tjekket i Skelde hos Nora og Børge, ligesom flere frivillige i Dynt,
Skelde og Gammel gab blev uddannet som energi-ambassadører på dagen.
Skemaer skulle indleveres inden d. 15. august, desværre er der ikke kommet mange tilbagemeldinger. Alle
der alligevel ønsker at opgradere deres bolig energimæssigt, kan selv henvende sig til Zero-bolig.
Solen har skinnet noget på Annette i året løb. Årets kvindepris 2012 gik til Annette ved en højtidelighed på
kvindedagen d. 8.marts . Stort til lykke og tak til ”Nette”.
Solen skinnede også, da vi alle kunne indvie Børges flotte skulptur på ”Børges Corner”. Det blev en flot dag,
hvor vores Borgmester indviede og festede med os. Vi fik alle kaffe , kage og sang frembragt af Annette
m.fl., og fremmødet var stort ikke mindst fra Efterskolen, hvad der glædede mig meget. Tak til Børge og alle
der gjorde det til en dejlig dag. Nu kan vi beundre vores flotte skulptur hver gang vi kører om hjørnet her
ved Nora og Børge.
Den sidste indvielse i år, var lidt mere tam. Vores nye opslagstavler/ Infobokse blev i stilhed opstillet af
frivillige DSG bestyrelsesmedlemmer. Når Udviklingsplanen holdes opdateret, så alle, også Sønderborg
Kommune, kan se, hvad vi vil med vores ”sted”, giver Udviklingsplanen os mulighed for at søge penge fra
udviklingspuljen under Landdistriktudvalget som f.eks. til vores nye opslagstavler.Opslagstavlerne er til fri
afbenyttelse. De tilhører DSG og DSG´S meddelelser skal have den plads de kræver. Det betyder, at
meddelelser fra DSG kan ses her og på hjemmesiden. De der får nyhedsbrev f år jo besked, andre må selv
holde sig orienterede.
Til næste år fortsætter vi i projekt ”Bæredygtige landsbyer” med et mad-kursus om nordisk mad.
Jeg håber vi kan værne om vores Landsbylaug og handle for vores fællesskab. DSG´s nuværende bestyrelse
ønskede ikke at være borgerforening. De ville være formidlere og ikke eventmagere. Det kan en ny
bestyrelse selvfølgelig ændre på.
Mange tak til bestyrelsen, som har ydet en ekstraordinær indsats i år med mange husstandsomdelinger og
deltagelse i mange møder. Tak for mange gode, spændende og inspirerende møder og god vind fremover.
De afgående bestyrelsesmedlemmer vil stå til rådighed med at fuldføre de projekter, der er sat i søen og
bidrage med den bistand, der måtte ønskes, af den nye bestyrelse.
Tak for ordet og tak for i år.

Helle Johannsen
Formand DSG

