
Referat fra Generalforsamling i Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg 

 

Afholdt lørdag d. 23. juli 2018 på Fjordens Perle, kl. 11,00 

 

1.  Valg af dirigent: 

 Keld Jacobsen 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 broen blev sat op 

 d. 16. - 17 april. Et par ankre var blevet skubbet af isen, men det lykkedes brofolkene at rette 

 disse op, så det næsten ikke er synligt på broen. 

 Lørdag d. 12. maj var en ren arbejdsdag. Krabbebroen blev sat op med maskinhjælp af Jan, 

 strandrensning blev foretaget, de to broer over bækkene blev rettet op og væltede træer langs 

 stranden på vej til campingpladsen blev fældet. 

 Igen i år har vi onsdags hygge på stranden i juni og juli måned. Det foregår kl. 19.30 og man 

 kan medbringe, hvad man har lyst til at nyde. 

 Tirsdag d. 12. juni var 15 personer på tur til Kastrup Vinduer i V. Lyby. Rundvisningen viste 

 os vejen fra råmaterialer til de færdige vinduer. Besøget af sluttedes med kaffe, brød, øl og 

 vand i fabrikkens kantine. Salgsleder Steen Jakobsen stod for arrangementet og fortalte 

 under kaffen om firmaets historie og udvikling. En lærerig aften for de fremmødte. 

 Lørdag d. 4. august afholdes aktivitetsdag fra 14.00 – 16.00 primært for børn, og om aftenen 

 er der sommerfest i vores eget telt med spisning og levende musik. Peter fra Skagen vil følge 

 succesen fra sidste år op. Prisen for det hele bliver omkring 175 kr. pr. person for de ca. 60 

 deltagere som der er plads til. 

 Tirsdag d. 7. august kl. 19.00 er der naturvandring ved den gamle ringvold (”ridebanen”) 

 ved Hagens Mølle. Museum Sallings K. E. Jakobsen vil guide os. Foreningen giver 

 forfriskninger efter turen. 

 Peter sluttede af med at takke sponsorer og medlemmer for opbakningen. To nye sponsorer 

 er tilgået. 

 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 5.447,00 kr.. 

 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 Birger Vestergaard, Merete Lind Pedersen og Mogens N. E. 

 Hansen, som alle blev genvalgt. 

 Som 1. suppleant blev Erik Bisgaard genvalgt. 

 

6.  Valg af revisor sker kun i ulige år. 

 

7.  Eventuelt. 

 Ingen punkter. 

 

Formanden sluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og tak for god ro og orden. 


