Ordinær generalforsamling
i
Dynt – Skelde – Gammelgab Landsbylaug
Tirsdag den 29. oktober 2013

Rudi Cargnelli bød de fremmødte velkommen.
Jørgen Vestergaard blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen er sket med lovligt varsel på mindst 14 dage og
generalforsamlingen derfor er beslutnings dygtig.
Else Marie Toft blev foreslået og valgt som referent.
Dirigente oplæste herefter dagsordenen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
kassererens beretning med regnskab og budget
valg af bestyrelse – på valg: Iver Dall, Skelde og Ada Keueenmeester, Gammelgab,
de ønsker IKKE genvalg
Der skal også vælges to suppleanter.

7. Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7
dage før generalforsamlingen)
Bestyrelsen har modtaget et forslag om en vedtægtsændring. Ændringen vil betyde, at
virksomheder kan blive repræsenteret i lauget.
8. Eventuelt
Dirigenten overgav herefter ordet til formand Rudi Cargnelli
Formandens beretning - Se bilag

Formanden Rudi Cargnelli overrakte Iver Dall en lille erkendtlighed med tak for godt arbejde i
bestyrelsen og vil også takke Oda senere.

Bestyrelsen arbejder videre med et aflåst cykelskur ved busstationen i Broager, så folk kan få
deres cykel låst inde og være sikre på at den er der, når de kommer tilbage med bussen.
Iver mener, at man også bør kigge på naturlegepladser , da de ofte er billigere at opstille og
ikke så svære at få godkendt.
Flere spurgte om, der overhoved skal bruges penge til legeplads i Skelde, ”hvor er forældrene i
aften og har børnene ikke nok i deres egen legeplads hjemme i haverne ?” Rudi forsvarede de
unge med at mange er villige til at gøre et stykke frivilligt arbejde, især når der er tale om et
konkret projekt. Hvem skal vedligeholde pladsen og hvad med forsikring af denne ?
Roy roste arrangementet med Nordisk mad og opfordrede bestyrelsen til ligende
arrangementer.
Formandens beretningen blev herefter enstemming godkendt.
Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget:
m.h.t. præmien på de 40.000 kr. for forslaget om etablering af en trøffelskov har bestyrelsen
overført 15.000 til drift og resten er stadig hensat til senere. Man er enige om at omtalte
trøffelskov nok aldrig vil blive til noget da det er svært at få tilladelse fra Skov og
Naturstyrelsen samt Styrelsen for små skovparceller.
Niels Krogh Hansen, som var med til at vinde præmien, kan ikke se nogen hindring for, at
resten af pengene kan sive ind i lauget hen af vejen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Valg:
Den nye bestyrelse består af

Rudi Cagnelli, Skelde
Roy Hansen, Skelde
Lars Paulsen, Dynt
Torben Nielsen, Gammelgab

Bestyrelsen får bemyndigelse til af finde et femte medlem som skal vælges ved næste
generalforsamling. De 2 suppleanter genvælges : Marianne Tychsen og Helle Johannsen
Billagskontrollanterne er Flemming Toft og Børge Hansen

Indkommne forslag:
Bestyrelsen har modtaget et forslag til vedtægsændring. Ændringen vil betyde, at
virksomheder kan blive repræsenteret i lauget. Dette blev vedtaget.
Eventuelt :
Alle kan deltage i bestyrelsens møderne
Formidling er vanskelig, de unge læser ikke aviser og de ældre læser ikke hjemmeside m.m.

