
     Referat fra Generalforsamling i Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg. 

 

                                   Den 25.7 – 2009 i telt på Stranden 

 

   Formanden bød velkommen. Der deltog 20 medlemmer 

 

      1. Efterfølgende blev Kjeld Jakobsen foreslået og valgt som dirigent 

          Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt varslet  

          og gav ordet til formanden 

 

2. Formandens beretning 

- Broen. Roklubben har på meget kompetent måde opsat broen og nedtaget 

den igen gennem flere år. De har desværre valgt at afstå fra denne opgave.  

Bestyrelsen forsøgte at finde andre til at løse opgaven. Flere sagde ja - men sprang 

fra igen. Kommunen fandt så selv en entreprenør, som med nogen problemer fik 

broen sat op.  

- Spisestedet: Det har været en af de store bekymringer, at der ikke var en forpagter af 

spisestedet. Det er der heldigvis kommet nu. Velkommen til Jette 

- Oprydning ved stranden. Bestyrelsen har ryddet op og klippet ned, så der er     

reetableret en større strandbred.   

Der er blevet indkøbt og opsat nyt pileflet ved toilettet, så der er en bedre 

afskærmning. 

Der er etableret en gangbro fra græsset til bruser og jernristene mod broen er blevet 

gravet frem og anlagt lidt højere. 

 

Medlemstallet er steget til 69. Vi havde 65 sidste år 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Hanne Nørgård Jakobsen gennemgik regnskabet 

Resultatet viser en egenkapital på 126.183kr  

Dette er en stigning fra sidste års resultat som var 98.154 kr  

 

4. Indkomne forslag. ingen 

 

5. Valg til bestyrelse og suppleanter til denne 

 

Peter Rasmussen og Else-Marie Hansen modtog genvalg 

Dorte Houmøller blev valgt som anden suppleant. 

 

6. EventueltUnder dette punkt blev følgende emner debatteret 

a. Hærværk bør udbedres hurtigst muligt, da det kan ”smitte” 

b. Toilet bygning 

c. Kystsikring – evt med kampstensmoler. 

d. Vinteropbevaring af bro 

                  -    At Cykelstien fra Skive til Lyby kommer til at følge Furvej.    

Og bagefter var der Aktivitetsdag med fin tilslutning. 



 

       Bestyrelsen har konstitueret sig som nedenfor   

 

 

 Lyby Strands Aktivitetsudvalg og brolaug s  bestyrelse   2009-2010  

 

 

Formand:      Peter Rasmussen  

                       Bagvejen 20 

                       7870 Roslev     
                       Tlf. 97 59 73 94      Mail:   peterogedith@mail.dk 

  

 

  

Næstformand og sponsoransvarlig : 

                           Bjarne Kappelgård 

                           Muslingevej 64 

                           7870 Roslev 

                           Tlf 97510826 

                           mobil: 21211930            Mail:bkappelgaard@gmail.com 

       

Kasserer:         Hanne Jacobsen  

                          Frederiksdal Allé 52 

                          7800 Skive 
                          Tlf 97521205      Mail: hnj@kjeldjacobsen.dk 

  

  

Sekretær:        Else-Marie Hansen 

                         Olgavej 75 

                         7800 Skive  

                          Tlf. 97 52 76 64      Mail: pedersen-næsbyhansen@mail.tele.dk 
                      

Bestyrelsesmedlem: Solvej Bach Olesen 

                                  Hedevænget 11, Dommerby 

                                  7800 Skive 

                                  Tlf. 97536253   
   

  

1. Suppleant:      Merethe Pedersen 

                             Skivevej 132 

                             8800 Viborg  
  

2. Suppleant :     Dorte E L Houmøller 

                             Hemmersvej 20 

                             7800 Skive   


