
Referat fra Generalforsamling i Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg 
 
Afholdt lørdag d. 24. juli 2017 på Fjordens Perle, kl. 11,00 
 
 
1.  Valg af dirigent: 
 Keld Rasmussen blev valgt. 
 Keld konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik derefter 
 dagsordenen, hvorefter han gav ordet til formanden, jf. pkt. 2. 
 
2.  Bestyrelsens beretning. 
 Formanden, Peter Rasmussen, aflagde bestyrelsens beretning og nævnte at vi ikke havde 
 gjort større investeringer, men i den forløbne periode har været udsat for både tyveri og 
 hærværk. 
 I efteråret blev vores bord ved slæbestedet stjålet. Et nyt er indkøbt og forsvarligt 
 forankret og afmærket ved brænding af brolaugets navn flere steder. 
 I foråret efter at broen var sat op, blev både fiberstang og fugl stjålet. 
 Peter udtrykte ærgrelse over, at man ikke kan lade tingene være, når vi nu prøver at gøre det 
 attraktivt for alle, og lægger så meget arbejde i det.  
 Årets strandrensning gik til anden side i år, så de par tusind vi plejer at tjene ved det, må vi 
 så undvære. 
 D. 31. maj var 30 medlemmer til rundvisning og ølsmagning på Bryggeriet Hancock. Den 
 enkelte betalte 50 kr. for deltagelse, det var for busleje og smørebrød. Fjordens Perle 
 sponsorerede det halve af brødet, og det siger foreningen mange tak for. Efter at have smagt 
 diverse øl, var der en god stemning i bussen hjem. 
 Lidt fremtid: 
 Onsdag d. 19. juli har vi en aftentur til Jenle. Det koster 50 kr. pr deltager, skønt det koster  
 75 kr. Foreningen betaler det resterende. Håber mange tager imod tilbuddet. 
 Lørdag d. 5. august har vi hyggedag på stranden fra 14 til 16, med bl. a. sejlads, pandekage 
 bagning, motorcykeltur i sidevogn og afsluttende med skattejagt i sandet. 
 Om aftenen er der sommerfest i nyindkøbt telt. Her prøver vi at gå tilbage til en gammel 
 tradition: Mad leveres af Fjordens Perle og resten sørger man selv for. Dvs. at man selv 
 medbringer bestik, tallerkener, glas og drikkevarer. Der vil være levende musik af Peter 
 Sørensen helt fra Skagen. Han er kendt for sit harmonikaspil og mange fisker sange, så jeg 
 håber I støtter op om strandfesten. 
 Hver onsdag i juni og juli er der hygge på stranden kl. 19.30, hvis vejret arter sig. Man kan 
 medbringe kaffe, øl eller andet man har lyst til. 
 Andre tiltag vil blive annonceret ved opslag på stranden. 
 Peter sluttede af med at takke sponsorer og medlemmerne for at støtte foreningen. Det kan 
 nævnes, at opsætning og nedtagning af broen er en årlig udgift på 35.000. Den aftale holder i 
 3 år. De første 2 år var med i brokøbet. Man er til enhver tid velkommen som ”Brobisse”, 
 hvis man vil gi` en hånd med ved opsætning og nedtagning. 
 
 Bestyrelsens beretning blev godkendt med klapsalver. 
 
3.  Fremlæggelse af regnskab. 
 Kassereren, Merete Lind Pedersen, fremlagde et letlæselig og tydeligt regnskab med 
 statusrapport og driftsregnskab. Regnskabet udviste et overskud på 35.161,62 kr.. (Lige nok 
 til et års brobygning). 
  
 Regnskabet blev ligeledes godkendt med akklamation. 
 



4. Indkomne forslag. 
 Der var ingen forslag. 
 
5. Valg af bestyrelse og suppleant til denne. 
 På valg til bestyrelsen var Peter Rasmussen og Kis Thommassen, som begge blev genvalgt. 
 Til suppleant i stedet for Lene Andersen blev Jørgen Christiansen valgt. 
 
6.  Valg af revisor i ulige år. 
 Til revisor blev Jens Peter Bergmann genvalgt. 
 
7.  Eventuelt. 
 Ingen punkter. 
 
Formanden sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
  
  
 
PS. 
Nuværende bestyrelse: 
 
Formand: Peter Rasmussen 
Næstformand: Birger Vestergaard 
Kasserer: Merete Lind Pedersen 
Sekretær: Mogens N.E. Hansen 
Best. Medl.: Kis Thommassen 
 
Suppleanter: 
1. Erik Bisgaard 
2. Jørgen Christiansen 
 
Revisor: Jens Peter Bergmann 


