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Fraværende: Gunver og Kasper

1. Sidste mødereferat blev godkendt

2. Siden sidst
• Lokalråd Svendborgsund afholdt møde den 23. februar. Der er enkelte projekter i støbe-

skeen, men endnu er der ikke fastlagt stemmeregler til, hvordan projekter skal udvælges. 
Man gennemførte en brainstorm om mulige, egnede projekter.

• I skrivende stund kan det vist konstateres, at fællesspisning igen er på agendaen. 37 til-
meldte tilbragte et par fornøjelige timer i bådelaugshuset. Café Øret leverede maden, alle 
var tilfreds og mængden passende. 

• Medlemsfortegnelsen foreligger som et ikke-ajourført Exel-ark. Gaderepræsentanterne  
opfordres til at bidrage med aktuelle data, hvis det er muligt. Fremover forventes det, at et 
bestyrelsesmedlem tager sig af vedligeholdelse af fortegnelsen. Medlemskort udleveres 
fremover kun, når medlemmet gør krav på det.

• Omdeling af beboerforeningens forårsudgave af Beboerinfo er sket.
• Beboerforeningen har i samarbejde med medlemmer af Bådelauget afholdt en yderst 

vellykket fastelavnsfest den 27. februar med omkring 170 deltagere. Optoget igennem 
byen bør måske næste år begrænses til strækningen fra havnen til Mærskgårdens P-plads.

• Den 4. marts afholdes møde mellem Svendborg kommune og beboerforeningen om det 
gensidige samarbejde og en generel drøftelse af lokalplan-bestemmelserne.

3. Generalforsamling
• Der afholdes møde den 10. marts med de foreningsvalgte revisorer om godkendelse af 

regnskabet til fremlæggelse på generalforsamlingen.
• Et underudvalg i bestyrelsen forelagde forslag til vedtægtsændringer. Alle deltog med iver 

i gennemgang og kommentarer. Underudvalget udarbejder herefter det endelige forslag til 
vedtægtsændringer, der ønskes godkendt på generalforsamlingen.

• Det blev besluttet at formandens beretning udsendes elektronisk til bestyrelsesmedlem-
mernes eventuelle kommentarer umiddelbart før generalforsamlingen, således at 
eventuelle hændelser i løbet af marts måned kan medtages i beretningen.

• I forhold til generalforsamlingens valg til bestyrelsen opstiller de nuværende bestyrelses-
medlemmer således: Keld Bo (villig til genvalg), Gunver (ikke på valg), Kim (ikke på 
valg), Kasper (ikke på valg), Anja (villig til genvalg), Lars (ikke på valg), Jens (ikke på 
valg), Knud (villig til genvalg), Henning (opstiller ikke) og Poul (opstiller ikke). Herud-
over har Camilla Silfverberg og Eske Ramvad anmeldt deres kandidatur.

• Der udarbejdes sædvanlig folder med information og regnskab til brug ved generalforsam-
lingen. Folderen omdeles senest den 25. marts.

• Jens foretager booking af Sognehuset, Poul står for opstilling af borde og stole, Anja tager 
sig af computeropsætning, Henning sørger for øl og vand, Lars Hansen har tilbudt sig som 



dirigent, Gunver sørger for afstemningspapir og blyanter, Keld fremstiller plakat og ved-
tægtsforslag, Lars kommer med billeder/powerpoints med relation til foreningens arbejde.

• Bestyrelsesmiddagen udskydes i år til den 22. april kl. 19 hos Anja.

4. Vedligeholdelse af hjemmesiden
• En ny software-opdatering er foretaget, således at problemerne med adgang til vores hjem-

meside nu er løst. (Selve hjemmesiden er ikke rørt, men der bør tages stilling til, om den i 
løbet af næste år skal have en overhaling!)

5. Arrangementer / Aktiviteter
• På nuværende tidspunkt er der planlagt deltagelse i Strandrensning (Naturfredningsfore-

ningen) og afholdelse af et påskearrangement for børn (Gunver og Kim).

6. Eventuelt
• En flok beboere foreslår opsætning af en hjertestarter på fælleshuset i Grønnedal. Hjerte-

foreningen opsætter gratis en hjertestarter, hvis der tilmeldes folk til at indsamle til 
foreningen på mindst 15 ruter – se vedhæftede materiale.

• Foreningen By & Land afholder generalforsamling i Sorø den 7. maj kl. 9 – 18. Tilmel-
ding skal ske senest den 28. april. Beboerforeningen giver tilskud til 2 repræsentanter for 
bestyrelsesen, der måtte ønske at deltage.

Referent: Henning Vilhelmsen, 20. marts 2022.                                                                            


