Referat – Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Onsdag den 6. oktober 2010

Velkomst
Marianne Tychsen bød velkommen til de 24 fremmødte incl. bestyrelsen

Valg af dirigent
Børge Hansen blev valgt

Valg af referent
Else Marie Toft blev valgt

Formandens beretning:
Set ude fra, er året er gået med ret få ting.
Det meste af vores tid har vi brugt på at få gang i de Infotavler over Broagerland, som vi
satte gang i sidste år. I vinters afholdt vi en kunsterkonkurrence og vi valgte at arbejde
videre med et grafisk fir-kløver, som kalder sig QUARTHEX. Efter forskellige
orienteringsmøder i forbindelse med vores nabolaug, som også er med var der stor
utilfredshed med, at de nye info-tavler ikke ville dække hele Broagerland. Derfor besluttede
bestyrelsen at sætte processen på pause og søge nogle flere penge, så der blev råd til nogle
flere tavler. Dette lykkedes i og med at LAG-Sønderborg har ydet tilsagn om støtte på kr.
65.000. Der er i forvejen opnået støtte om kr. 70.000 til projektet fra landdistriktsudvalget.
Ud over dette er der gået en del tid med at kommentere kommuneplanen og så blev der i
april afholdt en konkurrence for alle landsbylaug i kommunen for at komme med den
bedste landsbyide. Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug vandt konkurrencen for ideen om
at etablere en Trøffelskov, med egetræer podet med trøfler, birketræer til saftproduktion og
bærbuske. Præmien var på kr. 40.000, som skal mangedobles før der kan komme gang i
projektet. I øjeblikket afventer vi den nye kommuneplan for at være sikre på, at de
planlægningsmæssige forhold tillader tilplantningen.

Lauget har også været heldige at blive udtrukket til en kunstordning, hvor vi vil blive en del
af en kunstrotationsprojekt. Den 17.10. kl. 13 afsløres en skulptur i Gammelgab, hvor alle er
velkomne.

Sidste år havde vi besøg af forsker Jørgen Møller fra Ålborg Universitet. Hans indlæg
bekræftede os i, at vi har fat i nogle af de rigtige ideer.
For nylig har Jørgen Møller skrevet om de 4 attraktioner, som skal være redningsveste for
landsbyer, der vil overleve. De fire er:
1. Natur. Nærhed til skov, strand og golfbaner.
2. Infrastruktur. Afstand til motorveje og større byer.
3. Foreningsliv. Lokalt engagement i sportsforeninger,kulturelle arrangementer og

fester.
4. Social kapital. Fællesskabet i byen. Sammenhængskraft.

De tre første har vi afgjort. Vedr. 1 så vil Trøffelskoven være en vigtig faktor.
Vedr. pkt. 4 kan man godt være i tvivl om, hvor vi står. Det er under alle omstændigheder,
Tordenskjolds soldater, der er den bærende kraft for fællesskabet og det skal vi være meget
bevidste om.

Hjemmesiden har ikke kørt tilfredsstillende og det står i øjeblikket overfor en skel-linje.
Enten skal der ske noget snart eller også må vi finde andre kommunikationsformer. Vi satser
på at få en nyhedsordning op at stå snarest. Der mangler altid indlæg til hjemmesiden om
alt, hvad der rør sig på halvøen.

Fremover vil jeg som afgørende bestyrelsesmedlem og formand hellige mig projekt
Trøffelskoven, Infotavler og hjemmesiden. Derudover vil jeg fortsat være kontaktperson til
myndighederne i kraft af min deltagelse i Landdistriktsudvalget.”
Formandens beretning blev godkendt.

Kassererens beretning
Kassereren gennemgik regnskaberne for perioden 01.10.2009 – 30.09.2010 samt budgettet
for 2010/2011. Vedlagt.
Kassererens beretning blev godkendt

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var:

Marianne Tychsen (modtager ikke genvalg)

Torben Nielsen (modtager til genvalg)
Annette O`driscoll (modtager ikke genvalg)
Følgende blev valgt:
Torben Nielsen, Gammelgab
Helle Johansen, Sønderborg
Rudi Cargnelli, Skelde
Øvrige medlemmer er:
Birger List-Jensen, Dynt
Poul Dinsen, Dynt
Til suppleanter blev valgt:
Ada Keukenmeester og Marianne Tychsen
Indkomne forslag var der ikke nogle af.
Eventuelt:
Her var der ønske om at lauget beskæftiger sig med elcykler til turister,
Gammelgab og opstilling af affalds containere i Gammelgab.

fartkontrol i

Stor interesse for projektet med Trøffelskoven.
Banestrækningen mellem Skelde og Dynt blev endnu engang kraftigt diskuteret.

Else Marie Toft, referent

Børge Hansen, dirigent

