Avnbøl – Ullerup marts. 2015

Generalforsamling for Avnbøl – Ullerup landsbylaug 2014
Januar:
Vi startede året i 2014 med en fællesspisning, dog var det lidt uretfærdigt det var kun for mænd. Men
arrangement var kun for mænd. Når det så er sagt, var det et fantastisk arrangement. Ikke kun for de
mænd der var med. Men også for landsbylaug. Der var 60 mand til guleærter spisning. Og der blev gået til
ærterne. Små 70 liter ærter. Og et par flasker snaps, og der blev drukket øl til. Tak køkkenet og tak til
pigerne der hjalp os med at få den aften til at glide så nemt som den gjorde. 
Vi har forsøgt med en pige aften. Det var planlagt til sensommer. Men det er muligt at datoen var forkert.
Eller måske arrangementet. Det var planlagt et foredrag og at genandvende affald til kunst, smykker og
tasker. Samt vin aften. Men det var kun 7 tilmældte. Så det blev aflyst.
Februar:
Marts:
Til generalforsamling i marts måtte vi sige farvel til Lars som var webmarster. Til gængæld kom både Janny
og Johs ind i bestyrelsen. Vi udviede bestyrelsen fordi vi har fået Bakkensbro lidt under os. Der med er der
kommet en ny post i bestyrelsen. Derefter konstuerede vi os. Johs blev valgt til formand på Bakkensbro
delen. Nicky blev næstformand og webmarster, Jan sekretær, Bo kasser. Robert, Ulla og Janny alm.
bestyrelses medlem og så var der kun en plads tilbage, og dermed blev Asmus blev formand.
Vi har også i 2014 haft en del møder med og omkring Bakkensbro. Møder med kommunens folk om hvad vi
må og hvem der skal hvad med vedligehold og rengøring og lignende.
Det er dog Johs der har trukket det største læs. Der er blevet lavet vedtægter, og opgave lister, kommet
forskellige poster på hvem der gør hvad. Og lavet en foreløbig prisliste om hvad det koster at leje osv.
Vi har blandtandet en tanke om at der skal et køkken i forbindelse med borger lokalet, Men det skal vi jo
sedføljelig have tilladelse til. Det er nu også rimeligt.
Vi havde også er par møder om at starte lidt deletant eller lignende om. Det var Gitte Urtup det var
tovholder på den. Men efter et par møder måtte vi erkænde at tiden ikke var moden til det arrengement.

April:
Vi måtte til hjemmeside kursus hos Lars som tidliger var webmarster. Og det er ikke så galt at ligge noget på
en hjemmeside, hvis man har styr på det. Og det har Lars. Det er nu heller ikke så slemt. Vi skal bare lige
huske at gøre det, og lige huske hvordan 
Vi havde en god formiddag i dejlige sommer vejer med affald indsamling. Vi måtte dog erkende at der ikke
var så meget at hente som der tidliger har været. Det skylles vel flere ting. Vi håber det efterhånden

hjælper at der ikke bliver tabt så meget som før. Og så havde kommunen lige gået rundt i grøften et par
dage før naturfrednings forening havde den fælles dag. (2015 holder vi det lidt før) nemlig d. 12. april.
Alle landsbylaug i Sønderborg kommune var til fælles møde på Kær. Der var der blandtandet snak om
udviklingsplaner. Det er en plan som vi også her. Og tiden er kommet til en generation 2. Og det havde vi et
fællesmøde her i Avnbøl – Ullerup i maj måned. Det udviklede sig til en masse plakater og sedler som skal
skrives sammen. Men det viste sig at være et større arbejde. Men det bliver rigtig godt. ”Udviklingsplan er
et fondament under laug arbejde. Så vi har en mere langsigtet plan. Og i den gamle stod der en del om de
ting vi har lavet ude i Avnbøl sned. Med etablering af dansepladsen og sti. Og det er ved at være ok. Så det
er derfor vi arbejder videre med generation 2 og passer den til med veligehold og udvikling af skoven. Og vi
skal også have lavet et afsnit om Bakkensbro.

sen forår / for sommer

I løbet af forsommer havde vi det omtalte møde om udviklingsplan. Bakkensbro Medborgerhus blev lidt
rengjort, og vinduer blev pusset. Det var Robert og Ulla var tovholder på det.
Laug havde sommerafslutning med krolf og grillmad.

August
Efter sommerferien havde Sønderborg kommune sat et par container ud på skolegården. Og det blev
ryddet grundigt op.
Det det var noget værd. Måtte vi beholde eller sælge. Så der blev også holdt loppemarkeder, og der er
stadig lidt tilbage, så der kommer nok et loppemarkeder mere.

Seprtember
Landsbylauget er også i 2014 inviteret til at stå for ølvogn og pølse salg til ringridning i Avnbøl – Ullerup. Der
var også et godt arrengement. Overskudet bliver delt lige med ringriderkomiteen.
Vi har i løbet at året haft 5 ordinerre bestyrelses møder. Og så har vi mødtes nogle gange, efter behov. Hvis
vi lige havde noget vi skal have vendt og lavet.
Vi har også haft fællesspisninger fordelt over hele året. Det er ikke det vi får det store overskud. Men vi
syntes det er en reklame post for os. Så hvis det kan løbe rundt, er det super. Og der er det Ulla og Robert
vi skal takke. Samt de frivillige der hjælper med at skrælde katofler osv. Jan har også været aktiv ved
gryderne. Agnete og Nicky er aktive med at handle ind. Og Bo er på plakater og det er nok mest ham der
står for at have styr på hvem og hvor mange der kommer samt at have styr på kassen.

Au-Posten er har efterhånden fåer sin form. Og hvis vi selv skal sige det er det et godt blad, som vi har
indtryk af bliver læst.
Tidligere på året sagde Janny om det ikke var en god ide med et klaver i borger lokalet her oppe. Så den
opgave fik hun. Den tog Janny på sig. Så ud og få et tilbud på et el klaver. Og ansøgning til landdestrikt
udvalget. Og i november var pengene bevilliget. Og er det bare at huske at bruge det, og det er nu hyggeligt
med en sang. Det giver et godt samvær.

I November holdt bestyrelsen jule afslutning. Vi kunne ikke finde en dag i december hvor vi alle kunne.
Juletræ blev vanen tro sat op så det kom lys og lidt julestæmning til første søndag i adventen.
Vi vil takke alle de frivillige der hjælper os. Og det gælder hele året. Vi har frivillige der går rundt med AU –
posten. Hjælper på Bakkensbro. Affald indsamling er også en stor opgave for bestyrelsen. Med når der
kommer en del hjælprer, er det muligt at få samlet en del, så der igen ser pænt ud til foråret.
Vi har også frivillige der hjælper med at stå i baren ved ringridning.
Og sådan er vi afhængig af mange der hjælper.
Formanden siger tak.
Formanden vil også takke bestyrelsen for det arbejde der er blevet ydet i løbet af året.
Bestyrelsen.

