Referat fra Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 18.30 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
Jens Christensen bød velkommen til de fremmødte
2. Valg af dirigent
Jens Christian Petersen er foreslået og valgt som dirigent
3. Valg af referent
Tina Møller Toft er foreslået og valgt som referent
4. Formandens beretning
Grundet Covid19 har DSG Landbylaug haft nedsat aktivitet i de sidste to år, men er
indenfor det sidste halve år startet op igen. Hvad der er sket vil blive omtalt i det følgende.
Gendarmstien
Gendarmstien var velbesøgt under Covid19, mange vandrede langs stien hele året og
Bed&Breakfast blev også benyttet i stort omfang. Problemet er dog fortsat, at der er brug
for toiletter og drikkevand undervejs samt yderligere øget overnatnings muligheder.
Der er opsat en drikkevandspost ved Shelteret ved Landheim.
Vi har tidligere ved et møde med de ansvarlige for gendarmstien påpeget, at når man
satser på øget turisme må man også være opmærksom på de omkostninger dette
medfører.
Broager 3.0
Bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland. Siden 2019 er der sket en masse, bl.a. et stort
opstartsmøde i Skelde, flere store arbejdsmøder med mange deltagere på Broagerhus og
på Iller Slot, udarbejdelse af idematerialer; herunder et eksempelprojekt kaldet
’Mødestedet’. Hjemmesiden Broagerland.dk med menuen Broagerland 3.0 er også en del af
projektet. Den 22. september er der afholdt generalforsamling i Broager 3.0 hvor den
valgte bestyrelse skal tage fat om at forberede den erhvervsdrivende fond.
Støj fra Skydebanen
Der kommer nye målinger i år, der vides dog ikke om de bliver faktuelle eller om det bliver
beregninger. Kommunen gør noget så støjniveauet kommer ned på minimum 70dB, det er
vurderet at en større støjvold kan få det ned på 71dB. Sønderborg Kommune har indvilliget
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i, at finde en måde at nedsætte støjniveauet fra skydebanen, således at ingen huse i
Skelde og omegn rammes af restriktioner i den anledning, de undersøger hvordan det kan
løses.
Pakkeboks er opsat i Skelde, ved Frk. Jensen. Beboer, kan bestille deres pakker til
udlevering i den lokale pakkeboks. Foreløbigt er der 3 leverandører der benytter den lokale
boks.
Cykelstien til Broager, stod klar i foråret 2020. Der var i starten udfordringer med
belægningen da mange punkterede. Opleves dette fortsat, vil vi gerne høre om det. Stien
er desuden blevet opdateret det sidste stykke fra Lilledynt til Broager, hvor den er blevet
planeret. Der mangler forsat skiltning til cykelstien, dette arbejdes der på fra flere fronter.
App til samkørsel – Nabogo
Ny app giver mulighed for at arrangere samkørsel i landsbyerne. Appen downloades i app
store eller google play, hvorefter man vælger samkørsel. Appen bruges deruden også til at
booke Landsbybusserne ved Kværs Idrætsfriskole og Tandslet Friskole. Der ligger
informationsfoldere ved entreen til Frk. Jensen, hvor i kan læse mere.
Årets landsby 2021
DSG landsbylaug var sammen med de andre landsbylaug og Broager Udviklingsforum
nomineret til årets landsby sammen med 2 andre byer (Stjær og Skovsgård) for projektet
Broager 3.0. Desværre vandt vi ikke, men fik dog 25.000kr i præmie som går til opstart af
Broager 3.0 fonden.
Hvad er der ellers sket fra 2019-2021:
-Vandpost skilte rundt i DSG, disse kan fåes ved at kontakte Roy.
-3 bænke søgt til petanque og de gamle er blevet placeret i Spar Es skov
-2 bænke søgt til stadion i Skelde. Bænkene må gerne flyttes sammen på grønne områder,
de skal blot retur igen.
-Der afholdes stadig Ren by dag i Skelde med godt fremmøde. Stor tak til Ulla Hansen.
-Møde med borgmester den 2. juni 2021 om forskellige emner (cykelsti, skiltning,
hastighed i landsbyerne, badebro Spar Es.), dette arbejdes der fortsat på.
Afslutningsvis en tak til bestyrelsen for indsatsen i den forgangene periode.

Kommentarer til formandens beretning:
Børge Hansen: Der mangler skiltning til cykelstien i udkanten af Skelde ind mod cykelstien.
Roy Hansen: Der mangler skiltning i begge ender af cykelstien samt ved Dynt, så der gøres
opmærksom på at den eksistrerer, for at . Vi er i kontakt med kommuenen omkring dette og
har nu også allieret os med Sønderborg Cykelforum om at få dette igennem. Derudover
arbejder vi fortsat på at få stien forbedret så belægningen bliver bedre.
Jens Christian Petersen: Stien er efterhånden blevet godt. Stiens udgang i Lille-Dynt har dårlig
udsyn for børn der skal krydse vejen, dette må kunne forbedres.
Majbritt Kornbek: Stien er meget ujævn på det sidste stykke fra Lillekobbel til Lille-Dynt, der
er fordybninger i stien som er ubehagelig at cykle på for børn.
Christopher Mose: I starten oplevede vi mange punkteringer, det tyder på at det ikke sker ret
ofte længere, kommunen havde varslet at det tog tid for belægningen at komme på plads.
Jørgen Vestergaard: Der er ingen toilet ved shelter hos Landheim, kun vand. Ved Kragesand er
der kun toilet, ingen vand. Kan kommunen ikke ligge vand til ved toiletterne i Kragesand?
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Roy Hansen: Private folk kan frivilligt skilte med at de har en vandhane som må benyttes,
skiltene kan erhverves ved Roy.
Jens Christian Petersen: Hvad er omfanget af Broager 3.0?
Roy Hansen: Broager 3.0 er igangsat som et projekt i samarbejde imellem xxxxx. Bestyrelsen
som oprettes skal forberede fondsøgningen, hvor der skal søges 300.000 kr til opstart. Man vil
gerne samle unge og ældre i et bofællesskab, med erhverv. Opleget er at det hele skal være
på lejebasis.
Christopher Mose: Det lyder til at man ønsker at benytte nuværende boliger, frem for at bygge
nyt til formålet. De forudser at der er mange regler der skal kigges igennem for at kunne
lykkes. Støjniveauet i Skelde kan blive en udfordring, kommunen mener ikke at lyddæmper er
nok.

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
Grundet udsættelsen af generalforsamlingen i 2020 pga. Covid19, fremlægges regnskan og
budget for de sidste 2 år.
Regnskabet for DSG 2019-2020 samt 2020-2021 er udleveret til deltagerne og fremlægges af
Roy Hansen. Regnskabet er godkendt.
Budgettet for DSG 2021-2022 er udleveret til deltagerne og fremlægges af Roy Hansen.
Budgettet er godkendt.
Kommentarer til regnskabet:
Klaus Albrecht: Da jeg kom i aften, mødte jeg en af medlemmerne fra da DSG startede,
derved blev trøffelskovet mindet om. Kunne man sætte gang i dette igen, på en af de
nuværende marker i området? Der er meget snak om hvor vigtig vores natur er.
Roy Hansen: For år tilbage blev det vendt på generalforsamlingen, om pengene ikke skulle
kunne bruges til andre formål i området. Dette var der, og stadig er der åbenhed omkring.
Helle Johansen: Dengang projektet kørte, fik man afslag på at benytte det ønskede område og
projektet gik i stå.
Roy Hansen: DSG har flyttet bank fra Broager Sparekasse hvor vi skulle betale 1200 kr pr. år,
til nu at betale under 50 kr pr. år.
6. Valg
Valget afholdes med håndsoprækning.
Bestyrelsen:
Roy Hansen bliver genvalgt enstemmigt for 1 år
Tina Toft bliver genvalgt enstemmigt for 1 år
Tom Sjørvad foreslåes, ikke valgt
Christopher Mose forelåes og vælges for 2 år
Jesper Overgaard Lehmann foreslåes og vælges for 2 år
Majbritt Kornbek foreslåes og vælges for 2 år
Suppleanter:
Helle Johannsen bliver genvalgt enstemmigt
Irene Lorenzen bliver genvalgt enstemmigt
Udpeget bilagskontrollanter:
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Børge Hansen er genvalgt for 2021/2022
Flemming Toft er genvalgt for 2021/2022

7. Indkomne forslag
Ændring i vedtægterne:
For at overholde hvidvaskningsreglerne i banken, foreslåes nedenstående ændring i §4 og §7 i
vedtægterne (tilføjet med gult):

§4
Generalforsamling
- Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i
lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Velkomst v/ formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning med regnskab og budget
6. Valg
7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen)
8. Eventuelt
- Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med
mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, og med almindelig flertal blandt de tilstedeværende
på en efterfølgende generalforsamling.
- Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand.

§7
Økonomiske forpligtelser
- Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke
personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af
landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.
- Landsbylauget tegnes af kasser og formand. Over for banken tegner kassereren foreningen og denne kan disponere
via Netbank.

Forslaget er enstemmigt godkendt, dette skal der stemmes om igen til en ekstra ordinær
generalforsamling inden forslaget er gældende.

8. Eventuelt
Majbritt Kornbek: Græsslåning i Skelde, kan vi dele mere information om hvordan det nu
forgår? Både til nuværende beboer og nytilflyttere.
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Rudi Cargnelli: Da legepladsen blev etableret, blev der søgt en havetraktor til at slå græsset
på græsplænen. Denne blev benyttet af legeplads bestyrelsen, som fik lov at opbevare den hos
Thomas. Større var rammerne ikke oprindelig. Men at oprette et udvalg der sørger for denne
afklaring vil være et god idé.
Jens Christensen: Maskinen bliver vedligeholdt hvert år, men dette er gjort af en privat person
indtil videre.
Rudi Cargnelli: Der er mange tilflyttere i området, som ikke bliver informeret nok om hvad der
sket i området.
Majbritt Kornbek: Kunne man lave nogle fællesarrangementer for nytilflyttere så de får den
information?
Jørgen Vestergaard: Vi har dataen, men vi må ikke dele tilflytteres informationer.
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