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1. Valg dirigent 

Henning som dirigent. 

 

Henning konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

2009 har været et begivenhedsrigt år for lauget.  Også et travlt år.  

Det lykkedes os at få bestyrelsen fuldtallig da vi efter generalforsamlingen fandt 2 

bestyrelsesmedlemmer, så vi i alt er blevet 7. Efter vedtægterne må vi være fra 3 til 7, så det er ikke 

derfor vi gerne vil være 7. Det er for at fordele arbejdsopgaverne. Vi fik to med på vognen og vi 

havde fornøjelsen af både Malene og Mette. Både i almindelig bestyrelses arbejde og i udvalg. Men 

de måtte erkende at tiden ikke slog til, og familien blev prioriteret, og det er naturligt nok.  

Så resten af året var vi 5 tilbage, og vi syntes, vi har gjort det godt, men vi har måtte prioritere 

opgaver, og der er udvalg der måtte udskydes.  

 

Medborgerhus og Børneunivers er noget vi prioriterer meget højt. Det vil i vore øjne være godt for 

området med et godt tæt samarbejde mellem dagplejen, børnehaven og skolen. Og vi vil i den 

forbindelse se om der kan blive et lokale til os og flere andre foreninger i fremtiden. Med et sted 

hvor vi kan mødes, får vi fulde udvalg og et samlet område. 

Vi har med Jette Moos som primus motor fra lauget og et par aktive fra området arbejdet med 

naturen. Og der er det Avnbøl sned der har fyldt mest. Og det er blevet en succes.  

Vi har skaffet ca. 50% af pengene til spændene sti rundt i området samt oprensning af en lille sø. 

Og det er jo et stort skridt! Så nu håber vi resten af pengene kommer her i 2010 så vi med hjælp fra 

statsskoven og borger i området kan få projektet ud i livet. Et velfungerende udvalg, og et bevis på 

at det kan lykkedes! 

 

En anden succes er AU-Posten også kaldt guld posten som redaktør Bo sætter et stort arbejde i, og 

en stor ære i at få til at være spændende. Og det syntes vi, at vi kan forstå på dem vi snakker med er 

lykkedes rigtig godt.  

Også en tak til alle der hjælper med omdelingen og alt den hjælp der er i den forbindelse.  

De sidste to udgaver er blevet trykket med den nye printer som vi har søgt om forskellige steder, og 

Tuborg fondet har været så venlig at sponsere den til os. Så nu nærmere økonomien sig også at 

kunne hænge sammen. Så som det ser ud nu overlever bladet. Og det er en super måde at komme ud 

til alle borgerne på. 492 stk. 

 



Vi har været til 8 møder i landdistriktsudvalget og 7 i landsbyforum i Sønderborg. Der er 

koordinerende møder mellem Kommunen og lavene i hele Sønderborg kommune. 

 

Så er det trafikken, hvor vi sammen med Andreas har haft møde med Sønderborg kommune om de 

trafikale udfordringer i området. Der blev lyttet og noteret. Men meldingen kom at vi er en blandt 

mange steder i den store Sønderborg kommune, der havde de problemer, og de ikke kunne love os, 

hvornår manglerne i vore øjne blev udbedret. Det er et af de steder vi mangler en i bestyrelsen, samt 

et udvalg der selvstændigt kan arbejde videre hvor vi måtte slippe i 2009. Men en stor tak til 

Andreas også i denne forbindelse. 

 

Flaglauget er endnu en succes. Vi har dog ikke meget med dette selvstændige laug at gøre. De 

klarer sig selv, og så længe det er sådan er det rigtig godt, set med vore øjne. 

 

Vi har været med i Projekt Zero som enkelt personer. Det har været lærerigt og interessant, og det 

viser også at det er muligt at spare på energien og det er noget vi vil arbejde videre med.  

Nøgleordene er isolering, sluk for det det ikke skal køre, og købe intelligent ved nyinvesteringer, 

men så er der også en del at spare i det lange løb. 

 

Også tak til Hanne som sekretær og Svend Ove som webmaster.  

Tak til bestyrelsen og alle hjælpere til lauget, både de aktive i udvalg, skrive i bladet., hjælperne til 

affald indsamlingen, Julenisser og på anden måde hjælper os. Samt dem der støtter os økonomisk. 

 

Der blev spurgt ind til kommunekontoret. Indtil videre er meldingen fra kommunen at de selv agter 

at bruge lokalerne indtil et nyt rådhus er bygget. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden indsigelser. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Indtægterne i 2009 var samlet på 91.107,29 kroner.  

Den høje indtægt skyldes især den gode indtægt ved Avnbøl Ringridning samt sponsorat fra 

Tuborgfonden til en ny printer. 

 

Udgifterne i 2009 var samlet på 86.102,24 kroner. Herunder er blandt andet vores udgifter af indkøb 

til Avnbøl Ringridning samt indkøb af printer. 

 

Regnskabet udviser derfor et overskud på 5005,05 kroner. 

 

Der blev spurgt til hvorfor forbrugsstofferne til AU-Posten i 2009 var væsentlig større end i 2008. 

Dette skyldes at der i 2009 blev udgivet flere AU-Post end i 2008. 

 

Revisorerne udtalte sig positivt på generalforsamlingen om budgettet og bestyrelsens arrangement i 

Avnbøl Ringridning, som har bidraget positivt til budgettet. 

Herefter blev regnskabet godkendt uden indsigelser. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har ønsket at ændre vedtægterne, som følgende: 

 



§6: 

“…Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.” 

 ændres til: 

“…Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.” 

 

§6: 

 ”…Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved opslag i 

dagspressen, samt på laugets hjemmeside (www.au-laug.dk).” 

ændres til:  

 ”…Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved opslag i 

husstandsomdelt blad eller folder, samt på laugets hjemmeside (www.au-laug.dk).” 

 

Vedtægtsændringerne blev godkendt uden indsigelser. 

 

5. Laugets fremtidige arbejde 

Andreas Hermansen, som er en del af lauget naturudvalg, fortalte om Avnbøl Sned, bambusskoven, 

som naturudvalget har arbejdet med. 

Udvalget har fået 56.000 kroner fra LAG til at etablerer aktiviteter i skoven, som kunne gøre det 

mere attraktivt at bruge skoven. 

De 56.000 kroner er til 50% af udgifterne. LAG giver kun til halvdelen af budgettet. 

 

Vil gerne etablerer stier i skoven, da der på nuværende tidspunkt kun er en vej igennem skoven. 

Endvidere vil udvalget gerne etablerer et samlingspladsen i skoven, som kunne bruges til 

undervisning, udflugter og lignende.  

Økobaser er også et ønske, men vil blive etableret som der er økonomi dertil. 

 

Skov og naturstyrelsen har været positiv indstillet overfor de tiltag, som udvalget er kommet med. 

De har taget hånd om blandt andet at rydde skoven der hvor udvalget vil etablerer samlingspladsen. 

 

I gamle dage var der var en danseplads i skoven, men placeringen af denne i skoven har man ikke 

kunne finde trods søgning i diverse materialer. Der har dog også været et hus i skoven, som 

fungerede som kro. 

Andreas snakkede med skovfogden om pladsen ikke kunne etableres, hvor huset/kroen havde været. 

Dette er der blevet givet positiv tilsagn, hvorfor samlingspladsen skal være der. 

 

Det næste der skal ske at der pladsen skal gøres parat. Her vil det være rigtig rart med hjælp fra 

lokalbefolkningen. Hvis man gerne vil give en hånd med, må man meget gerne kontakte Andreas. 

Alle er mere end velkommen til at give en hånd – enhver hånd er en stor hjælp! 
 

Der blev spurgt om økonomien er helt på plads? 

Hertil svarede Andreas at der ligger en ansøgning hos Friluftsrådet på tilskud til Økobaserne. 

 

Der blev endvidere om der på sigt var mulighed for at lægge en GPS. Dette skal ansøges om. 

 

Der blev spurgt om hvornår man regner med at være færdig? 

Andreas håber at de første maskiner kan komme i gang til april og at man i løbet af sommeren kan 

meddele at man er færdig. 

 



Der blev spurgt om der kunne komme ”hytter”? 

Andreas fortalte at man i skov og naturstyrelsen ikke på nuværende tidspunkt er interesseret i dette 

på grund af skovens størrelse. Men hvis skoven bliver meget benyttet kan det være at det kan 

komme på tale. 

Der vil dog komme bord- og bænkesæt ved samlingsstedet. 

 

Der blev spurgt om brandsikkerhed? 

Andreas svarede at man regnede med folks sunde fornuft, men at der selvfølgelig vil være skilte til 

påmindelse om at slukke bålet efter endt brug. 

 

Herefter kom Bo på banen og havde overskriften ”Landsbylaugets fremtidige arbejde”. 

Han viste sit oplæg på powerpoint, som startede med at informerer om udviklingsplan. 

Udviklingsplanen vil på sigt kunne ses på laugets hjemmeside www.au-laug.dk 

 

Herefter blev der fortalt om at der på nuværende tidspunkt er følgende udvalg i forbindelse med 

lauget. Nemlig naturudvalg, trafikudvalg, medborgerhus/børneuniversudvalg, AU-Posten samt 

diverse Ad hoc udvalg, som fx affaldsindsamlingen, juletræsfesten, Avnbøl Ringridning. 

Endvidere vil lauget gerne støtte projekter som fællesspisning (som bliver afholdt i marts 2010), 

foredrag, byfest, koncerter og andre projekter som er fornuftige tiltag for vores område. Men 

bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke rumme at være tovholder for flere udvalg, men vil 

gerne give den støtte som bestyrelsen er i stand til. 

 

Der blev ordet givet frit.  

Der blev spurgt om det var meningen at der skal vælges projekter nu?  

Svaret var at folk gerne må byde ind på at deltage i udvalg, men at der også mangler nye projekter. 

Andreas kom her på banen og sagde at han havde fravalgt at blive bestyrelsesmedlem, da han mente 

at han kunne bidrage i naturudvalget. Endvidere kunne han forestille sig at andre havde det på 

samme måde, og så kunne man bibeholde en mindre bestyrelse, hvis der var flere der valgte 

udvalgsarbejdet. 

Han slog endvidere fast at det var meget væsentlig at få etableret flere mennesker i arbejde i 

trafikudvalget. Specielt på grund af den kommende motorvej. 

Hvis man har lyst til at give en hånd må man meget gerne kontakte Andreas eller Asmus eller Bo 

(som begge er i bestyrelsen). 

Dette gav anledning til en general snak om trafikken gennem/i Avnbøl og Ullerup. 

Daniel S. Johansen gav tilsavn om at han gerne vil være med. 

 

Enighed om blandt de fremmødte at vi skal sætte fokus på naturen og trafikken! 

 

6. Forelæggelse af budget 

Forventede indtægter på 35.500,00 kroner. 

Forventede udgifter på 35.000, 00 kroner. 

Således at indtægter og udgifter går lige op. 

 

Budgettet blev godkendt uden indsigelser. 

 

 

 

 

http://www.au-laug.dk/


 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter 

På valg er Asmus, Bo og Hanne. Alle modtager genvalg. 

Valgt uden indsigelser. 

 

Endvidere er Marlene og Mette gået før tid på grund af manglende tid, hvorfor der skal vælges to, 

som vil være på valg igen næste år. 

Samt to suppleanter. 

 

Jan Erik Rasmussen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at finde bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

efter generalforsamlingen.. 

 

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter 

Genvalg til Henning, som revisor. 

Leif har givet udtryk for at han gerne vil fortsætte som revisor og generalforsamlingen godkender 

valget af ham. 

 

9. Eventuelt 

Der blev informeret at Avnbøl Ringridning ikke har noget sted at være, da kommunen på 

nuværende tidspunkt ikke har ville give tilsagn til at samme sted kan benyttes. 

Der blev spurgt om Landsbylauget kunne hjælpe med at kommunikerer med kommunen? 

Landsbylauget vil gerne være med til at hjælpe med kommunikationen. 

Emnet tages op på det først kommende bestyrelsesmøde og Jetter er tovholder på projektet. 

 

Kontaktinformation: Henrik Thykjær, Vej og Park, Sønderborg Kommune. 

Henrik Thykjær 

Vej & Parkchef 

Telefon direkte:  88725858 

Mobil:   2790 5858 

E-mail:   hthk@sonderborg.dk 

Fagcenter / Stab:   Teknik og Miljø 

Afdeling:   Vej & Park 

Kontor:   Vej, Miljø, Park 

 

 

Asmus takkede dirigenten for et godt arbejde. 

 

 

 

 

Referent, Hanne V. Jensen, 13. februar 2010. 

mailto:hthk@sonderborg.dk

