
Referat generalforsamling d. 22.09 kl. 19-21 
1. Valg af dirigent:  

Torben foreslås og vælges.  
Det bemærkes, at dagsordenen er udsendt rettidigt. 

2. Formanden aflægger beretning: 

Arrangementer det sidste år 

• Juletræstænding: succes – mange mennesker 
• Fastelavn: velbesøgt, hyggeligt arrangement 
• Corona: Mange aflyste arrangementer, f.eks. fællesspisning. Stadig aflyst – mange 

efterspørger det, men vi kan ikke afholde det ifht. de gældende retningslinjer. 

Projekter udført i byen 
4 Bænke opsat rundt i byen på grønne pladser. 

Landsby-makeover 2019: bord- og bænkesæt sat op i centrum som afslutning på 
makeover-projektet – de bliver brugt flittigt. 
Vi har ikke været med en ansøgning i 2020, men Niels håber, at vi kan være med i dysten 
om de 100.000 med projektansøgninger i 2021. 

Kirkestien er blevet anlagt af lokalrådet i 2020, og den bliver flittigt brugt. En fornøjelse at 
se. 

Ved sidste års generalforsamling lød der en opfordring på flottere skilte i sandwich-
skiltene. Det er blevet hørt, og Heidi fra Graphic Sign laver nu vores store plakater. 

Legepladsen er blevet gennemgået af Jan og en fra kommunen, og de fejl, der var, er 
udbedret. 

Flagalléen har været oppe i forbindelse med konfirmationen første weekend i september. 
Vi opdagede, at der manglede et hul (et lille rør med låg på), så det er udbedret. 

Velkomstkurve til nytilflyttede: Jette og Anne Dorte har lige været ude med 10 kurve – der 
er udleveret 13 kurve i alt.  

Krolf: her sidst på sæsonen er der kommet godt gang i spillet. De næste gange er lørdage 
kl. 9.30, da det er blevet for mørkt om eftermiddagen – men man kan gå der ned og spille 
til hver en tid.  

Restaurering af pumpehuset ved kirken, som lokalrådet har overtaget, er i gang. Døren 
skal udskiftes, der er dialog med de gamle mænd i Kerteminde om at bestille den der.  

Lørdag d. 19.09. var der affaldsindsamlingsdag  (landsdækkende v. Danmarks 
naturfredningsforening) afholdt af Byløkkegård med 16 deltagere, store og små. 



Vi har i år ikke gået rundt og solgt medlemskort pga. Corona. Men det er planen, at vi 
fremover skal fortsætte med det – det er fint at få en snak med folk og kunne fortælle om 
lokalrådets arbejde.  

Der er indledt samarbejde med boldklubben om, hvad der skal ske med den plads, hvor 
den gamle legeplads lå. Ideer i spil: f.eks. petanque eller udendørs-fitnessredskaber. 

Kommentarer: Anne Dorte siger, at hun synes, at vi skal ud med medlemskort igen i 
begyndelsen af 2021, gerne med en seddel med info, hvis ikke vi træffer folk. Torben 
tilføjer, at vi skal være bedre til at give information om, hvordan man kan lave det til en 
fast overførsel. 

Beretning godkendes. 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
 Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august 
 Jan gennemgår regnskabet ud fra udleveret bilag med indtægter og udgifter. 
 Kassebeholdningen er dags dato på 98.500,33 kr. 
 Vi har fået mindre ind i kontingent og har ca. halvdelen af de medlemmer, som vi 

plejer. Det hænger sammen med, at vi ikke har kunnet sælge medlemskort ved 
dørene pga. corona. 

 Regnskab godkendes. 

4. Valg af bestyrelse: 

 2 Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
 Niels Koefoed og Jan Elgaard modtager genvalg og vælges. 

Suppleanter på valg: 

Kim Byrialdsen og Mogens Kryger modtager genvalg og vælges. 

Bilagskontrollanter/revisorer på valg: 

Anne Dorte Koefoed og Torben Vangsted modtager genvalg og vælges. 

5. Fastsættelse af kontingent 

 Beløbet på 100 kr. for medlemskab fastholdes. 
   

6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden 
generalforsamling 

 Ingen indkomne forslag. 
  

7. Ideer og forslag til hvad lokalrådet skal arbejde med i 2021 

 Kim siger, at han synes, at vi skal være endnu bedre til at fortælle om, hvad vi faktisk 
får udrettet i byen.  



 - Kathrine gør opmærksom på hendes arbejde på Facebook og nyhedsbrevet med at 
dokumentere vores arbejde. Kathrine opfordrer til, at vi sender billeder til hende, når 
vi laver noget for lokalrådet, så får hun det med i nyhedsbrev og på Facebook. 

 - Vi taler om, at der skal logo op på alt, som vi laver ala dem, som Jan har fået lavet til 
kirkestien og bord-og bænkesættet på p-pladsen. 
Forslag: logo på bænkene, synliggørelse af legepladsen med skilt (med logo) på 
bygaden, logo på busskuret, logo på træerne, vi planter.  

Niels fortæller, at der er etableret god kontakt til boldklubben. Ideen om et multihus 
ved boldbanen er taget op.  

Torben vil med afsæt i kirkestien og den positive modtagelse stien gerne tale om, at 
det kunne være rigtig godt med flere trampestier til at gå ture i området. Kunne man 
få mere energi ind i det arbejde igen, enten i lokalrådet eller i udviklingsplanerne.  
De ”gamle” kort over trampestierne ligger ikke på hjemmesiden mere, fordi 
trampestierne ikke er afholdt. 
Alle synes, at det er en god ide at arbejde for flere stier. 

Ideer:  
- Jan: lokalrådet kan måske investere i en maskine, som kan holde trampestierne. 
- Torben: Lave et fælles vandrelaug, evt. med en første gåtur af den gamle trampesti 
op til Nørremadegaard. 

8. Eventuelt 

 Anne Dorte beretter om arbejdet i trafikgruppen med at få et fortov, vejbump, 
hastighedsbegrænsninger mv. på hele bygaden.  
Vi er nævnt i kommunens budget for 2021 med et projekt til 1,2 millioner, så det er 
en god nyhed! Vi afventer stadig præcis, hvad det indebærer.  
Trafikgruppen kunne godt tænke sig at få en plan fra kommunen, som kan 
fremlægges ved en fællesspisning eller fremlægges her i forsamlingshuset, så byens 
borgere er inddraget. 

 Der kommer en historie i Fyens Stifttidende om arbejdet. 

Jan fortæller om, at forsamlingshuset har måtte udskifte fryser og køleskab samt 
købe en ny ovn. De har ansøgt landsbyrådet, men fået afslag. Det er besluttet, at 
Lokalrådet dækker udgiften. 

 

 

 

 

 

 



Konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Niels Koefoed 

Næstformand: Kathrine Schmidt Johnsen  

Kasserer: Jan Elgaard 

Sekretær: Sigrid la Cour Sonne 

Bestyrelsesmedlem: Jette Sørensen 

 

Kalender: arrangementerne aflyses alt efter corona-udviklingen 

05.11.: Bestyrelsesmøde kl. 19.30 hos Mogens – her laver vi et årshjul for 2021 

03.11: Fællesspisning 

29.11.: Juletræstænding kl. 15.30 

 

 

 
 


