
Referat af ordinær generalforsamling i Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg 31.07.2010 
 

         30 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
  

1. Valg af dirigent. 
               Keld Jacobsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
               lovligt varslet.  
   

2. Formandens beretning. 
Peter Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning og kunne konstatere, at foreningen har 
fået overdraget broen og dermed ansvaret for vedligeholdelse, opsætning og nedtagning. 
Samtidig har Skive Kommune bevilget 15.000,00 kr. til foreningen. Spejderne fra Rønbjerg 
har sammen med frivillige fra området stået for opsætningen med godt resultat. Peter 
takkede de frivillige for hjælpen. 
Peter kom desuden ind på tidligere og kommende aktiviteter og takkede bestyrelsen for godt 
samarbejde og takkede samtidig Hanne Jacobsen, som går ud af bestyrelsen, for hendes 
indsats. 
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab. 
         Kopi af regnskab blev delt rundt (se vedl. regnskab). 
         Hanne Jacobsen kunne bl.a. oplyse om ændrede sponsoratydelser. 
         Årsresultatet blev 17.981,09 kr. 
         Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 

4. Indkomne forslag. 
Ingen. 
 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne. 
Valgt til bestyrelsen Merethe Pedersen, Lyby Strandvej (nyvalgt) 
                             Bjarne Kappelgård, Muslingevej (genvalgt) 
Suppleant               Erik Bisgård, Muslingevej (nyvalgt)  
Revisor                   Jens Peter Bergman, Lyby Strandvej (genvalgt) 
 

6. Evt. 
Forslag fra forsamlingen: 

•••• Beachvolleybane på stranden? (Jette Vestergård) 
Tages op senere. 

•••• Legeredskaber (gynger m.m.) på stranden? (Kaj Larsen) 
Kræver tilsyn og høj standard. 

•••• Evt. køb af vandcykler til udlejning? Jette står for udlejning og skal have det halve af 
lejeindtægterne. 

•••• Bestyrelsen fremlagde tanker om en anden form for bro (flydebro), der er nemmere 
at håndtere/sætte ud. 

Svært at styre på den yderste del af broen – bedst med højbro og evt. en ekstra sektion 
yderst med bænk. (Bjarne) 
Bestyrelsen arbejder videre med forslagene. 
 
Peter takkede til slut dirigenten og takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Bestyrelsens konstituering: 
 
 
Formand :           Peter Rasmussen   
 
Næstformand:    Solvej B. Olsen  
 
Kasserer :           Merethe Pedersen 
 
Sekretær:           Else Marie Hansen 
 
Praktisk medl. :  Bjarne Kappelgård 
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