
Avnbøl – Ullerup Landsbylaug 
 
Møde 
Bestyrelsesmøde 

Nr. 
1 

Mødedato 
22.03.11 

Tilstede var 
Jan Erik, Lars, Asmus, Bo, Jette, Jan og Hanne 

Referent 
Hanne V. Jensen 

Dato for 
ref. 

Afbud fra 
 

Kopi til 
Bestyrelsen 

 
Præsentationsrunde. 
 
1. Godkendelse af referat 
Referatet fra møde i november er blevet overskrevet. Hanne beklager. 
Referatet fra i sommers arbejdes der stadig på. 
 
Referatet er godkendt. 
 
2. Konstituering 
Formand: Asmus 
Næstformand: Bo 
Kasserer: Jette 
Sekretær: Hanne 
Bestyrelsesmedlem: Lars 
Bestyrelsesmedlem: Jan Erik 
Bestyrelsesmedlem: Jan 
 
3. Meddelelser ved formanden 
Onsdag den 13. april 2011 er der fællesmøde med Blans og Nybøl i Nybøl Klubhus. 
Bo, Asmus og Lars deltager. 
 
Badebroerne i Sønderborg Kommune bliver nedlagt, men lokalgrupperne kan overtage broerne. 
I landdistriktsudvalget arbejdes på sagen. 
Emnet skal vendes på fællesmødet i Nybøl. 
 
Vi har fået et kælderrum til depot i kælderen på det gammel kommunekontor. 
 
Vi har videresendt en mail til Husholdningsforeningen angående mulighed for en gratis forsker. 
 
Der kommer en busrute gennem Jyllandssiden i Sønderborg Kommune, hvor vi skal have en 
repræsentant med. Asmus regner med at deltage. 
 
4. Meddelelser ved kasserer 
Konti er blevet flyttet fra Andelskassen til Broager Sparekasse. 
 
Formand og kasserer har fremadrettet adgang til vores konti via netbank. 
 
 



5. Forsikring 
Lars har været til møde om forsikringer med en konsulent fra DIF. 
Forsikring og ansvar var emnerne. 
 
Så længe man som bestyrelsesmedlem handler i god tro og opfører sig ordenligt kan man ikke 
holdes personligt ansvarligt økonomisk set. 
 
Det blev anbefalet at man tegner en arbejdsskadesforsikring og erhvervsansvarsforsikring. 
Kan være gældende for nogen løsøreforsikring. 
 
Konsulenten anbefalede at landsbylaugene gik sammen og søgte efter et fællestilbud fra et 
forsikringsselskab. 
 
Vi skal løbende have fokus på om vi har de forsikringer vi skal have brug for. 
Lars undersøger hvornår de nuværende forsikringer udløber. 
 
6. Landsbyforum/landdistriktsudvalg 
Asmus informerede om hvad det er. 
 
Intet nyt. 
 
7. Udvalg 
a. Natur 
Der er arbejdsdag i Avnbølsned tirsdag den 19. april klokken 15.00. 
 
Vi skal have søgt om mellemfinasering. 
 
Naturudvalget vil fremover blive varetaget af Jan og Jan Erik. 
Jette indkalder til møde inden arbejdsdagen. 
 
b. AU-Posten 
Vi må meget gerne give besked til Bo, hvis der er arrangementer til kalenderen. 
 
Vi skal have undersøgt om vores annoncer skal have et andet prisniveau i forhold til om udgifter og 
indtægter hænger sammen. 
 
Vi vil gerne bibeholde printeren på brandstationen, hvis vores forsikring dækker. 
 
Hanne kontakter børnehaven angående interview. 
 
c. Hjemmesiden 
Jan Erik har været i kontakt med nogle foreninger, men listen er umiddelbart ikke opdateret.  
Kontakter Lars, hvis der er mangler/ændringer på listen. 
 
Lars har lavet en aktivitetsmenu på hjemmesiden. Vi må gerne maile til Lars, hvis der mangler 
noget. Juletræsfesten. 
 
Generelt skal vi forsøge at skabe mere trafik til hjemmesiden. 



d. Trafik 
Andreas, Niels og Asmus er på nuværende i trafikudvalget. 
 
Der blev på generalforsamlingen forslået at der blev lavet trafiktælling på Avnbølvej før og efter 
motorvejen. 
Asmus kontakter skolen angående hjælp til trafiktælling.  
 
8. Kommende arrangementer 
A. Fællesspisning d. 3. april 
B. Affaldsindsamling d. 3. april 
 
Lars finder ruterne. 
Lars, Asmus, Jan og Hanne deltager. 
 
Bo køber ind og finder ud af hvordan vi afskaffer affaldet. 
 
9. Hvordan kan borger støtte og hjælpe os 
Udsættes. 
 
10. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. maj klokken 19.00 hos Hanne, Vestvejen 2D. 
 


