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       Ordinær generalforsamling 2012 Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg 
  
                 Referat fra generalforsamling lørdag 4.August kl 11  
 
 

1. Valg af dirigent 
Kjeld Jakobsen blev valgt som dirigent. Han erklærede generalforsamlingen  
Lovligt varslet. 
 

2. Formandens beretning , ved Peter Rasmussen 

Han bød velkommen til vores årlige generalforsamling, som vi i år havde valgt 

at holde om formidagen. 

Det gav  bedre tid til vores aktiviteter om eftermiddagen 

Den sidste veekend i april satte spejderne fra Rønbjerg broen op- det tog kun 

lørdag i år. 

Vi har sat kontigentet op med 50kr. til 200 kr. Grunden til dette er, at 

kommunen havde meldt ud at vi ikke fik de 15.000 i  tilskud i år. Heldigvis 

fandt kommunen alligevel pengene, for havde ikke fået de 15.000  kunne 

vores kassebeholdning snart forsvinde . Sponsorater  er heller ikke så nemt at 

tegne mere . 

Den 13 juni havde vi Porsetur.Vi gik en tur ned til søen ved grusgraven og ned 

til mosen hvor Bjarne viste os træerne, som man laver porse af . 

Sidste stop var kaffen og porse som vi fik på Bjarnes terrasse, Vi var ikke så 

mange for vi skulle konkurrere med Em- fodbold i fjernsynet: det var Danmark 

-Portugal. 

Den 29 august har vi udflugt til forretningen med hyggeting, Øster 

grønningvej. Vi går en tur langs stranden til Metallics camping plads, hvis 

vejret tillader det, Derfra  går  vi op til Hyggeting, hvor  vi får vores kaffe . 

-Medlemsantallet er 80 - det er 4 mere end året før.Det vender Merete 

tilbage til under regnskab. 

Vi har haft lidt problemer med vores cement klodser i vandet i år. Dem har 

isen taget, så vi har fået et par nye lagt ud til vores ponton. 

 

Og til sidst en stor tak til  Bjarne for det store stykke arbejde, han har gjort i 

betyrelsen . Men vi regner med, at vi kan trække på ham, når vi skal ha noget i 

vandet. Også en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde 
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3. Fremlæggelse af regnskab  

Kasserer Merete Lind Pedersen fremlagde årets regnskab og resultat. Dette blev 
godkendt  

 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag indkommet 
 

 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne.  
 

På valg til bestyrelsen er : 
 
Bjarne Kappelgård -  modtog ike genvalg 
Solvej  Olesen – modtog genvalg 
 
Nyvalgt blev Birger Vestergård 
 
Betyrelsen konstituerer sig den 17.9 
 

 
 
6. Eventuelt 
     Der fremkom ikke noget under dette punkt 
 
 
 
Referent Else-Marie Hansen 

 
 

 
 
 
 

 


