Referat af generalforsamling
Skovby Landsbylaug
Torsdag den 24. oktober 2019, kl.19.30
Antal fremmødte i alt: 13
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent (Jan Milo) og referent (Steven Bock)
2. Formandens beretning:
Helle Søby berettede om følgende:
- Vi har for første gang afholdt affaldsindsamling i 2019. Der var få deltagere, dog blev det
også støttet af et par tyske turister. Næste år varsles i bedre tid, og vi håber på større
opbakning.
- Græskarper er tilført søen, så vandkvaliteten kan forbedres.
- Kommunen har givet tilsagn om at male rækværket omkring søen. Dette sker snarest.
- Skulptur opsat ved T-krydset. Meningerne er mange. Den står der midlertidigt. Den
vandrer videre efter en periode i Skovby.
- I år var vi for sent ude i forhold til blomsterløg. Vi håber, at det bliver tilbudt igen næste år,
men det er ikke sikkert.
- De sundhedsfremmende anlæg som var blevet sat os i udsigt igennem flere år, har
kommunen nu afvist. Opklarende møde med kommunen er planlagt den 11. november 2019.
- Området omkring ringriderpladsen vil kommunen bortforpagte. Vi assisterer
ringriderforeningen med køb. Det er i det nordvestlige hjørne at det sundhedsfremmende
anlæg var planlagt og hvor lauget planlægger opstilling af en mindre legeplads.
- I I.P.Nielsens fond har vi midler, som skal bruges inden årets udgang. Med uafklaret
situation omkring ringriderpladsens nye forpagter og kommunens pludselige aftaleændring,
ansøger vi fonden om at godkende indkøb af materiale i år og opstilling næste år.
- Opstillet kør-med-bænk står desværre ikke optimalt og destinationsskiltning er ikke lovlig.
Derfor bliver den desværre ikke brugt som tiltænkt.
- Cykelsti til Kegnæs startes i april 2020 og forventes færdig til november 2020.
- Biltælling viser at 2700 biler dagligt passerer via Skovbyvej og 65% kører for stærkt.
Kommunen opstiller sandsynligvis et helle-anlæg på dette prioritetsområde.
- Nyt i 2019 var også dragedag. Der er grobund for en gentagelse i 2020, hvor ugen før
efterårsferien anses som bedre tidspunkt forhåbentlig med toilet, is/vand salg og pavillon
med dragebygning.

- Der behøves support til laugets website. Forslag om permanent link til Skovby Facebook
side samt statisk info & årshjul. Jan Milo vil påtage sig opgaven at opdatere sitet på årlig
basis (f.eks. når der er generalforsamling) eller når materiale sendes til ham.
- Claus fortalte om mulig surferholdeplads ved Kerneland.
- Juletræsfest på Skovby Kro og juletræstænding ved søen afholdes den 1. december.
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab:
Kasserer Kim Iwersen fremviste regnskab, som viste et overskud på kr.5.546,45. Samlet
indestående er kr.24.622,62.
Med fondsmidler og kassebeholdning er planen at indkøbe gynge, svævebane og rutsjebane.
Det kræver frivillig lokal opbakning og sponsering af bl.a. udgravning.
Kasserers fremlæggelse af regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Indkomne forslag: Ingen.
5. Valg til bestyrelsen (på valg er Ann-Marie, Steven og Helle)
Alle blev genvalgt. Ingen nye ønskede at blive valgt ind i bestyrelsen.
Skovby Landsbylaug er hermed konstitueret således:
Formand: Helle Søby
Kasserer: Kim Iwersen
Bestyrelsesmedlemmer: Ann-Marie og Steven Bock.

6. Eventuelt:
- Erik Æbelø spurgte til hvorfor springvandet i søen ikke kørte. Claus har spurgt kommunen
om strømmåler. Dette er ikke leveret. Vi vil arbejde på en løsning.
- Jan Milo foreslog at genoptage Skt. Hans bål og julebelysningskonkurrence. Begge er der
stemning og planer om. Erik Æbelø vil undersøge muligheden for kendt båltaler.

Tak for god ro og orden 

Steven Bock
Referent

30. oktober, 2019
Dato for godkendelse
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