4.10. Generalforsamling

Velkomst ved Helle Johannsen. Niels Frederik Jensen, Villesholt blev vagt til dirigent.
Formandens beretning. Helle Johannsen gav en god og informativ beretning fulgt af forskellige billeder.
Efterfølgende blev der debatteret om emnerne jernbanesti og Informationstavlernes placering.
Herpå blev beretningen taget til efterretning.

Kasseren gennemgik regnskabet med udvidet forklaring for nogle punkter. Overskuddet er ca. kr. 5500
efter betaling af de sidste infotavleposter.
Budget for 2012 gennemgås. Der blev stillet spørgsmål til budgettet vedr. projektmidler. Herefter blev
regnskabet taget til efterretning.
Som stemmetællere blev Nora Hansen og Ada Keukeenmeester.
Valg. Poul Dinsen ønsker kun genvalg, hvis der ikke kan findes andre kandidater. Birger List-Jensen ønsker
ikke genvalg. Indvalgt i bestyrelsen blev Iver Dall, Nyballe, Skelde og Jonna Svoger Have, Dynt.
Suppleanterne Ada Keukeenmeester og Marianne Tychsen blev genvalgt.
Generalforsamlingen suspenderedes for at indtage kaffe og lagkage.
Debat under evt. Der blev debatteret postkasser i Skelde og Gammelgab. Selvom landsbylauget tidligere
har spurgt Post Danmark direkte blev vi opfordret til at forsøge igen, da der godt kan være nye toner.
Skraldindsamling. Der blev atter stillet forslag om fælles skraldindsamling. Der blev forsøgt i 2011 med et
fællesarrangement uden den helt store opbakning. Vi overvejer at gentage forsøget 2012.
Husk at se på hjemmesiden og opslagstavlerne. Det er den eneste mulighed for, at få information ud til alle.
Der er pt. Meget få tilmeldte abonnenter til det ugentlige nyhedsbrev fra hjemmesiden. Vi kan kun
opfordre til, at man får sig tilmeldt.
Landsbylauget har planer om et skulpturprojekt, som skal erstatte rosenbedet i det nye kryds.
Det blev også drøftet forsøget med slukning af gadelys. Børge Hansen koordinerer, så kontakt ham, hvis der
er yderligere.
Der blev stillet spørgsmål om, hvornår skulpturen i Gammelgab bliver udskiftet. Det burde være sket.
Marianne Tychsen gennemgik, hvordan lauget er tilmeldt en analyse gennemgang af hele området ud fra
et energitransport perspektiv. Alle får et spørgeskema, som skal kick-starte analysen.

Landdistriktsudvalget har, efter 5 år, endelig besluttet at støtte op om initiativer omkring faldefærdige
huse. Som led i en forsøgsordning vil der blive mulighed for at ”indmelde” huse.
Forslag om initiativer til bevarelse af de få gamle gendarmhuse.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede for en god generalforsamling. Dirigenten
takkede Birger og Poul for deres arbejde i bestyrelsen.
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