
      Referat af Ordinær generalforsamling 2011 Lyby Strands Brolaug og aktivitetsudvalg 
 
                                                     lørdag den 30.7 kl 14. 
 
                                                    
Formanden bød velkommen 
 

1. Valg af dirigent 
Kjeld Jakobsen blev valgt  som dirigent , og kunne efterfølgende konstatere at 
generalforsamlingen  var lovligt varslet. Kjeld gav herefter ordet til formanden 
 
 

2. Bestyrelsens beretning v formanden 
Broens opsætning er nu for anden gang foretaget af Rønbjerg spejderne. 
De får 15000 kr , som også er det beløb vi får fra kommunen        
De bliver beværtet med morgenkaffe og frokost den ene dag og morgenkaffe den 

næste dag.  

Aktiviteter – Her i 2011 har vi afholdt og planlagt følgende aktiviteter  

Den 9. juni havde vi en Krabbebolletur i samarbejde med Dansk 

naturfredningsforening. Der deltog 50 personer hvoraf de de ca 30 var fra 

Brolauget. Det var en spændende aften hvor Bo Schultz  fortalte meget levende og 

spændende om egnen og kysten. 

 

Hjertestarter: Brolauget og Ejer/lejer foreningen har skænket en hjertestarter , der 

er sat op ved spisestedet. 

Undervisning blev afholdt den 23.7   i brugen af den 

 

 

Den 10. august har vi arrangeret en tur ” Det gamle Lyby” 

Og i forbindelse med generalforsamlingen blev der  i 2010 og ligeledes i 2011 

afholdt aktivitetsdag.  

 

           Beretningen blev godkendt 
 

3. Fremlæggelse af regnskab  
Kasserer Merethe Lind Pedersen fremlagde regnskabet , som blev godkendt. 

 
 
 

4. Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring  
En tilføjelse til § 3 

           ”Mødeinkaldelser, pjecer  og kontingentopkrævning kan ske  elektronisk   
           såfremt det enkelte medlem har opgivet sin mailadresse ” 

 



Denne  tilføjelse blev godkendt. 
Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at sende deres mail-adresse til 
pedersen-naesbyhansen@mail.tele.dk 

 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne.  
 

På valg til bestyrelsen er : 
 
Peter Rasmussen -  formand 
Else-Marie Hansen  -  Sekretær 
 
Begge modtog og blev genvalgt  
 
Suppleanter 
 
Dorthe Houmøller   - ønskede ikke genvalg 
Valgt blev Lene Andersen 

 
 
6. Eventuelt 

Ang Broen 
Broens længde diskuteres og konklusionen er, at bestyrelsen ved hjælp af Christian 
Ramskov finder ud af hvor lang den  oprindelig var, da nogen mener, den har været 
længere og dermed været på dybere vand 
Den nuværende dybde er aflæst til 185 cm.  
 
Broens tilstand drøftes også 
  
Bestyrelsen vil umiddelbart  arbejde på at der ved forbedringsarbejde tilføjes  2 fag så 
vanddybden bliver 2 m og større både kan lægge til. 
 
Samt er der forslag fra Kjeld om at tage kontakte til Bodilsen, der har patent på en type 
flydebro. 
 
  

 
 

Referent EMH 
 
 


