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Valg af dirigent 

Niels Jørgensen blev valgt. 

 

Aflæggelse af beretning for 2016 

Oldermand Jens Sørensen: 

Bestyrelsen har i løbet af det sidste år været arbejdsramt med andet end arbejde i 

Laugstyrelsen. Dog er der sket lidt. Holger Haamann har arbejdet med at få 

medlemsoversigten up to date, der er forsøgt forberedt en stor Bylaugsfest, hvor der i 

den forbindelse også er gjort et stort arbejde for at gøre opmærksom på Bylauget. Der 

er desuden arbejdet med den tunge trafik gennem landsbyen og det forventes nu, at 

det er ved at være et overstået kapitel. Derudover har der været drøftet en fælles 

løsning om reparation af udhængsskabe med Menighedsrådet, idet det er en dyr 

fornøjelse at få disse repareret/vedligeholdt. Såfremt der ikke findes en økonomisk 

forsvarlig løsning, må skabene leve, så længe de nu kan.  

 

Som nævnt blev det forsøgt at arrangere en større byfest i år med Byhøst. Bestyrelsen 

har forsøgt at gøre op med den traditionelle bylaugsfest og arbejdede med at arrangere 

en anderledes fest på Korsagergaard, hvor temaet bl.a. var at sanke i området og 

bruge naturens egne midler, ligesom vi havde fået sponsorer til at deltage med det 

slutresultat, at der blev frembragt en 3 retters menu ved hjælp af de tilmeldte. Dette 

initiativ lykkedes dog ikke og vi så os desværre nødsaget til at aflyse, idet der ikke var 

nok tilmeldte. 

 



Bestyrelsen synes dog, at det var synd, hvis der slet ikke blev nogen fest, hvorfor der 

blev inviteret til en mere traditionel byfest, som desværre heller ikke blev til noget på 

grund af for få tilmeldte. 

 

Som sædvanlig var der igen i år morgenkaffe/mad ved gadekæret i forbindelse med 

rulleskøjtearrangementet i august måned. 

 

I efterårsferien blev der arrangeret en dragedag – desværre var der ikke meget vind, 

men dem som kom havde nogle gode timer. 

 

I forlængelse af beretningen spørges der ind til Byhøst-arrangementet og årsag til 

aflysningen. Grunden hertil var, at der var for få tilmeldte, kun 39. Der var 

budgetteret med 100 tilmeldte, og derfor anså Bylauget, at det ikke var økonomisk 

forsvarligt at gennemføre, og at der ikke kunne gøres mere for at få flere med, idet vi 

allerede havde været ude og stemme dørklokker. Forsøget endte ud med et underskud 

på ca. 6.000 kr.  

 

Aflæggelse af regnskab for 2016 

Holger gjorde rede for regnskabet.  

Der var lidt startvanskeligheder i forbindelse med overdragelse af 

kassemesterfunktionen og det har været svært at få adgang til konti, idet der i forhold 

til banken er mange formelle og besværlige forhindringer i forbindelse med skift af 

kassemester. 

 

 

Fastsættelse af kontingent for 2017 

Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 125 pr. medlem. 

 

Behandling af forslag fra Laugstyrelsen og forslag indsendt af medlemmerne 

Ingen 

 

 



Valg af oldermand samt 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

Jens Sørensen genopstiller og blev valgt. 

Arne Winther genopstiller og blev valgt. 

Bettina Ramstrup genopstiller og blev valgt. 

 

Valg af kassemester samt 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

 

Valg af 2 suppleanter 

Jytte Winther og Birgitte Magnussen genopstiller og blev valgt. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleanter 

Gerner Lassesen genopstiller og blev valgt. 

 

Eventuelt 

Eva: Sidste år blev udtrykt ønske om en legeplads i landsbyen – hvordan er det gået 

med det og er det drøftet.  

Der ligger et prospekt, som har været drøftet i kommunen og som er faldet til jorden, 

hvorfor det ikke giver mening at fremsende det samme igen. Projektet går på en 

placering ved gadekæret op mod den røde lade. Det er drøftet i bestyrelsen, og der er 

også lyttet lidt rundt omkring, og der har nok heller ikke været udbredt begejstring 

omkring netop placeringen. Alternative forslag er at bruge naturlejeplads, skole o.l. 

steder. Bestyrelsen vil igen drøfte mulighederne med Kommunen. 

 

 

Bettina Ramstrup 

Skriver 


