Ordinær generalforsamling
i
Dynt – Skelde – Gammelgab Landsbylaug
tirsdag den 9. oktober 2012
Rudi Cargnelli bød velkommen og introducerede forstander Karsten Dressø,
Adventure Efterskolen, der ville holde et oplæg om ”Adventure Efterskolen
og lokalsamfundet til gensidig inspiration”.
Karsten Dressø fortalte om den nuværende elevsituation og om
elevtilgangen i årene fremover og oplyste, at der allerede nu var kommet
mange forhåndstilmeldinger. Der har netop været afholdt en succesfuld Efterskolernes dag - med ca. 400 besøgende – heraf mange potentielle
kommende elever.
Karsten Dressø oplyste, at skolen altid er åben for alle, der ønsker at se
skolen. Der vil i lighed med tidligere år igen blive arrangeret et
julearrangement for alle interesserede.
Forslag om,at genoptage ”elevvandring” gennem hele Skelde by kort efter
skolestart i august blev modtaget positivt

Generalforsamlingen
Formand Helle Johannsen 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 beslutningsdygtig.
Thyra Vestergaard lev foreslået og valgt som referent.
Ordstyreren oplæste herefter dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Kasserens beretning med regnskab og budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Torben Nielsen, Rudi Cargnelli og Helle Johannsen (ingen
ønsker genvalg)
7. Indkomne forslag (forslag skal være landsbylaugets formand i hænde
senest 7 dage inden generalforsamlingen)
8. Eventuelt.
Dirigenten overgav herefter ordet til formand Helle Johannsen.
Helle Johannsen startede med at kalde hele bestyrelsen frem og takkede
dem for det store arbejde, de havde lagt i Landsbylauget. Helle Johannsen
overrakte en ”flidspræmie” til de fremkaldte.

Formandens beretning. (Se bilag)
Der blev i forbindelse med beretningen fremvist diverse illustrerende
Power point billeder:
 Bæredygtige landsbyer
 Fremmed Art der rykker
 Skulptur i Elstrup
Fra afholdte møder:
 Bedre transport i landdistrikterne
 Udviklingsplanen for DSG
 Gram Slot – foredrag v/ Svend Brodersen
 Input til Udviklingsplanen m. gruppearbejde
 Solceller
 Energitjek
 DSG er repræsentanter i Landdistriktudvalget, Landsbyforum og i
Landbypedeludvalget
 Dynt, Gammelgab Vandværk
 Analyserapport
 Fjernvarme
 CO2 neutral
 Skelde Brandstation
 indkommet bud blev ikke accepteret
 Liv i brandstationen ?
 Hegn
 ”Færdselsskilt” på Skeldevej
 Ujævn vej ved Lille skoven
 1. vinder i DGS energitjek.
 Nora og Børge Hnsen
 Kvindepris 2012









 Anette O'Driscoll
Påsketræ
Diverse billeder fra afsløring af skulpturen på ”Børges Corner”
Infobokse DSG
Skraldindsamling
Sønderborg kommune
Infoland
 Madlavningskursus på Efterskolen - max 12 deltagere
Billede af regnbue til afslutning.

Helle Johannsen takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Takkede for i år
og takkede for ordet.
Beretningen herefter lagt ud til debat.
Forespørgsel om hjemmesideadressen er oplyst på Info-boksene.
Helle Johannsen oplyste, at den skulle være på opslagstavlerne.
Kommentar til, at skrifttyperne er meget små på hjemmesiden.
Marianne Tychsen - større skrifttyper kommer frem ved at trykke på de
indsatte billeder.
Beretningen enstemmigt godkendt.

Kassererens beretning med regnskab og budget
Iver Dall fremlagde regnskab + budget (bilag vedlagt)
Spørgsmål:
Hvad sker der med de 40.000 kr., der er sat af til etablering af
Trøffelskoven, hvis projektet ikke bliver til noget ?
Spørgsmål – er de 40.000 kr. modtaget som præmie ?
Iver Dall - de 40.000 kr. er præmie fra idèkonkurrencen mellem forskellige
Landsbylaug. I første omgang blev pengene lagt i kassen – lagt hen til senere
brug. Den nye bestyrelse har beslutningsmyndigheden og kan træffe
afgørelse om, hvordan pengene skal bruges.
Marianne Tychsen – ingen krav om, hvad pengene skal bruges til. Mange
gode ideer blev sendt ind i dysten mellem forskellige landsbylaug. Ideen
med Trøffelskoven er ikke død. Der er sendt ansøgninger ind til Skov- og

Naturstyrelsen, men sagsbehandlingstiden er op til 8 måneder.
DSG har sat mange Info-tavler og skilte op.
Omkostninger til afholdelse af møder i forbindelse med Bæredygtige
Landsbyer afholdes af Sønderborg kommune.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Forslag :
Roy Hansen, Skelde - valgt
Lars Paulsen, Dynt – valgt
Rudi Cargnelli modtog genvalg.
Torben Nielsen og Helle Johannsen stiller sig til rådighed som suppleanter

Valg af suppleanter:
Forslag:
Marianne Tychsen – valgt
Helle Johannsen – valgt

Udpegning af bilagskontrollanter:
Forslag:
Flemming Toft - valgt
Børge Hansen - valgt

Forslag:
Ingen forslag modtaget.

Eventuelt
 e.mail modtagere bedes melde tilbage til bestyrelsen om uregelmæssigheder, fejl og utilfredshed.
 Hjemmesiden er for omfattende. Tilfældigt, at man ser
indkaldelser f.eks. til generalforsamlingen. Annonce om mødet i
aften burde bringes i dagspressen. Der er for få fremmødte.
 Meddelelser drukner i mængden
 Svært at få folk til at møde op. Formidling er vanskelig.
 Virker ikke med sedler i postkassen – drukner i reklamerne.
 Forslag om at sende besked via SMS – man skal dog være
opmærksom på, at man ikke må sende uopfordrede SMSér
 Der bliver mulighed for tilvalg af SMS-tjeneste via hjemmesiden
ved ny udbyder.
 Forslag om tavler med lystekster ved indfaldsveje.
 Ny bestyrelse skal se på mulighederne omkring kommunikation .
 Tanker og ideer omkring turister fra Karsten Dressø:
 Udlejning af familieværelser på Efterskolen
 Etablering af naturlegeplads
 Sheltre opføres forskellige steder
 Etablering af hjertestarter enten hos Nette Jensen eller på
Efterskolen.
Opfordring til DSG – sig til.
Anette – god ide – mange muligheder. Møde om udveksling af ideer.
Iver Dall – muligheder for udlejning af værelser hos private i samlet
pulje.
Evt. udarbejdelse af brochuremateriale og skiltning omkring Bed &
Breakfest. Kommunen skal søges om tilladelse til opsætning af skilte.
Evt. opslag hos Nette Jensen.
Evt. oprette en Erfa-gruppe omkring udlejning af værelser
Forslag om musikarrangement i samarbejde Efterskolen/Nette Jensen,
hvis der er opbakning til det.
Landsbylauget kender ikke beløbet, der er budt for Brandstationen.
Ejendomsvurderingen lyder på 310.000 kr. Der er sendt forslag fra
DSG. Kommunen har måske afvist p.g.a. formål. DGS havde et projekt
til computerbrugere, der skulle hjælpes, men Landsbylauget kunne
ikke stå for det.

Svært at få tilladelse igennem til oprettelse af ”Trøffelskoven” ved
Skov- og Naturstyrelsen samt Styrelsen for små skovparceller.
Forslag om, at starte møderne senere, så også småbørnsfamilier havde
mulighed for at deltage.
Rudi Cargnelli takkede Helle Johannsen for det store arbejde hun havde
udført i Landsbylauget.
Dirigenten takkede for en livlig debat samt god ro og orden.
Helle Johannsen takkede Torben Nielsen for god arbejdsindsats. Torben
Nielsen takkede Helle Johannsen for det store arbejde i Landsbylaugets
bestyrelse.
Uddeling af emblemer til hjælpere.
 Flemming Toft
 Børge Hansen
 Rudi Cargnelli
 Thyra Vestergaard
Helle takkede for i aften og afsluttede mødet.

