Referat fra Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Onsdag d. 26. oktober 2016 kl.19.00 hos Frk. Jensen

Dagsorden efter vedtægterne
1. Velkomst v/ formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
6. Valg
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

1. Velkomst v/ formanden
Rudi Cargnelli bød velkommen til de fremmødte
2. Valg af dirigent
Jens Christian Petersen er foreslået og valgt som dirigent
3. Valg af referent
Tina Toft er foreslået og valgt som referent
4. Formandens beretning
Turbulent år men med gode resultater som omtales i det følgende (stikord):
1. Cykelstien bliver til noget trods stor skepsis fra mange sider. Årsag til succesen er at
der blev talt med alle politiske grupperinger som på baggrund af gode begrundelser,
som også falder i tråd med tidens målsætninger, er positiv overfor projektet.
Ansøgningen er velformuleret og relevant. Der er afsat 3 mio. kroner i 2017, hvor
cykelstien forventes færdig.
2. Dynthuset har fået 19.800 kr. til nyt varmesystem fra Landdistriksudvalget. DSG har
anbefalet projektet til, at modtage tilskuddet idet huset stilles gratis til rådighed for
foreninger.
3. Landsbybussen har succes og projektet forlænges med et halvt år med visse
ændringer.
4. Godt samarbejde med laugene på Broagerland, mange fælles projekter som shelters og
borde/bænke på Broagerland.
5. Skulptur sat op i Gammelgab. Den venlige kvindebuste hedder Ugandas Eva (mother of
Uganda)
6. Nedrivning af 2 ejendomme som DSG har været med til indstilling om nedrivning.
7. Retningslinjer for kommunikation på hjemmesiderne. Webmaster fjerner indlæg som
ikke holder standart for "god tone".

Jørgen Vestergaard, kommentarer til cykelstien: Efterskolens unge fylder meget på vejen når
de cykler til Broager, måske kan der tales med efterskolen om dette.
Jørgen tvivler på fundamentet på den gamle banestrækning, men landsbylauget overlader
dette til teknisk udvalg.
Jens Christian Petersen påpeger at der mangler toiletmuligheder på gendarmstien, ligeledes
bænke og borde sæt.
Landsbylauget er i samarbejde med de andre landsbylaug arbejde for bænke og borde sæt,
samtidig med vand og evt. toiletmuligheder.
Poul Pomykala spørger om borgerne har mulighed for at ansøge om penge til vedligeholdelse
af forsamlingshuse og fællesbygninger i området. Denne oplysning synes kan ikke at have
fået.
Anders Brandt fortæller at der mulighed for at søge ved landdistriktet igennem deres
hjemmeside. Landsbylauget vil gerne hjælpe med disse ansøgninger.
Jette Hansen spørger om det stadig er muligt at søge penge til nedrivning af gamle huse.
På teknik og miljøudvalgets hjemmeside kan man se listen over de bygninger der skal rives
ned. Man kan stadig søge om nedrivning, men man kan også søge penge hvis man ønsker at
lave et spændende projekt i stedet for at rive bygningerne ned.
Jørgen Vestergaard spørger hvordan teknisk forvaltning vil fortsætte cykelstien og om
borgerne bliver hørt.
Landsbylauget indkaldes til et møde når planerne er mere klare og ved behov inviteres
borgerne også.
Carsten Christensen spørger om pengene til vedligeholdelse også kan søges når en privat eget
bygning. Så længe det er en forening eller til gavn for landsbyens foreninger, så kan der
søges.

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet for DSG er udleveret til deltagerne og fremlægges af Roy Hansen. Regnskabet er
godkendt.
Budgettet for DSG er udleveret til deltagerne og fremlægges af Roy Hansen. Budgettet er
godkendt.
Bilagskontrollanter:
•Flemming Toft, Dynt
•Børge Hansen, Skelde

6. Valg
Valget afholdes med håndsoprækning.
Tina Toft bliver genvalgt enstemmigt
Roy Hansen bliver genvalgt enstemmigt

Suppleanter:
Irene Lorenzen bliver genvalgt enstemmigt
Helle Johannsen bliver genvalgt enstemmigt

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8. Eventuelt
Nyttejobbere: Landdistriksudvalget har efterspurgt om Landsbylauget har forslag til arbejde
som nyttejobbere kan varetage i området. Landsbylauget hører gerne hvis der er forslag hertil.
Roy foreslår rydning af ukrudt ved et forladt hus i Skelde.
Nedstyrtningsfare: Der er taget kontakt til skorstensfejeren og kommunen omkring
skorstenen på huset på Dyntvej, som er ved at vælte. Grunden er desuden groet meget til.
Kommunen kan træde ind ved rotter og nedstyrtningsfare. Anders foreslår at vi sender en mail
til ham omkring dette.
Landsbybussen: Bus kørt 12000 km siden 15.april. Buspris for lån af bussen fra 1.okt. 2,-kr
pr. kørt km og den skal stadig tankes. Det forventes at bussen forsætter efter den nuværende
prøveperiode udløber d.15.dec.2016.
Cykelfærge: Cykelfærgen i Brunsnæs arbejdes der stadig på. Der er et rederi som ønsker at
drive ruten. Man forsøger at finde anlægsmulighed i Langballig på den tyske side. Der er stadig
håb for at ruten kommer i 2017.
Skiltning i Skeldekobbelskov omkring Gendarmstien: Skiltningen fungerer ikke i skoven,
mange spørger om vej i skoven, da de ikke kan finde rundt.
Anders fortæller at de sving der er lavet ind igennem skoven, skyldes at den også er godkendt
som Europæisk vandresti. Det skal være en kvalitets vandresti, dette kræver en variation i
stien – derfor er den lagt ind igennem skoven. Dertil kommer også kriterier for hvor bred,
smal, asfalteret osv. den må være. Desuden har der heller ikke kunnet komme enighed med
lodsejerne, hvilket også har ført til ændringer af stien.
Trafik på Nederballe: Trafikken er tung ned ad Nederballe, mange biler er nede og vende
ved legepladsen da GPS viser at vejen ved Efterskolen stadig er åben. Anders beder om at der
sendes en mail til ham omkring dette.
Hastighed: Landsbylauget arbejder for at få hastighederne nedsat i byerne, det er ikke muligt
at få etableret bump pga. bl.a. buschaufførerne. Landsbylauget arbejder videre på dette.
Info fra Anders K. Brandt:
Anders K. Brandt fortalte om Landsbylauget opbygning samt landsbyforum og byrådet.
Derefter gav han en status på landsbybusserne i området, som stadig kører på forsøgsordning
frem til 15. december 2016. Der er bevilliget ekstra penge til projekt, så det kan fortsætte en
længere periode.
På længere sigt kan landsbybusserne bliver en bedre ordning end den nuværende flex-trafik
ordning.
Anders beretter at der er sat penge af til en cykelsti. Der skal indhentes tilbud og forhandles,
inden der kommer en tidsplan på cykelstien. Pengene er dog sat af i 2017 og der forventes at
den er færdig i løbet af 2017.
Fødevarer – byrådet prioriterer at der kommer flere lokale fødevarer og derved også flere
lokale arbejdspladser i lokalområdet.
Der tænkes også i borgerbudgetter, som ved græsslåning, vedligeholde og drift af
fællesområder o. lign. og opretter landsbylaugene til at tænke ligeledes.

