Referat fra generalforsamling 2007 afholdt d.26.2.08.
1. Valg af dirigent. Bo Bonde. Kalvetoft 4. Ullerup, blev foreslået og valgt.
2. Beretning ved formand Asmus Madsen.
I Landsbylauget har vi afholdt 7 møder i løber af dette år + et par små møder indimellem.
Af arrangerementer kan nævnes:
Øl-smagning d. 28-3-07 med 27 deltagere. Det var Benny Engelbrecht der fortalte om øllets
historie.
Affaldsindsamling i Avnbøl og Ullerup af lauget, arrangeret med de andre laug i gamle Sundeved
kommune.
Der var noget at komme efter, vi håber bare på en større opbakning i 2008.
AU-Laug er aktiv i:
Den kommende rundkørsel i Ullerup: jeg har haft et møde med Jens Aalund fra vej direktoratet, og
Leif Lauring Andersen fra vej- Sønderborg kommune. Der har vi drøftet den kommende placering
af busstoppestedet.
Der blev i bestyrelsen snakket om at vi godt kunne tænke os at få cykelstien, der går fra Blans til
Avnbøl via Ullerup, til at fortsætte videre til Adsbøl. Vi har snakket med Adsbøl borgerforening, og
vi har sammen søgt om en sti.
Den har Sønderborg kommune bevilliget til 2010.
Af andre aktiviteter kan nævnes:
Vi har i løbet af året drøftet medborgerhus, og vi er lidt frustreret, fordi vi ikke har haft held til at
skaffe midler. Vi har søgt hvor vi kunne komme i tanke om der skulle være midler til sådan et godt
projekt. Nu søger vi om penge til en 3D. tegning.
Vi har søgt om juletræskæder til et træ i Ullerup og et i Avnbøl. De kom op først i december og
taget ned lidt efter jul.
Juletræsfest på Bakkensbro skole. Endnu en succes. Der kom 21 voksne og 35 børn. Og det er
endda første gang, og vi skal være bedre til at reklamere for vores arrangementer.
Jeg har også været til møder i både landsbyforum og landdistriktsudvalg.
Jeg vil takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Og jeg er ked af at Erik og Helga forlader
bestyrelsen.
Asmus Madsen
Formand.

Der blev spurgt om Ollekolle, cykelsti til Adsbøl og til og fra kørselsforholdene ved den kommende
motorvej.
Der blev også spurgt om en vej uden om Avnbøl-Ullerup, eksempelvis fra Heissel og direkte til
slagteriet.
Asmus vil skrive til Hanne Wejrup desangående.
3. Regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af Svend Ove. Da der manglede udskrift fra banken blev det ikke
underskrevet.
Men godkendt af generalforsamlingen, med forbehold for at tingene bringes i orden og
underskrives.
4. Indkomne foreslag:
Der var ikke kommet forslag.
5. Laugets fremtid:
Foreslag om to udvalg. Et der beskæftiger sig med trafik og et der tager sig af naturen.
Trafikudvalg:
Andreas Hermann, Rufasvej 16. Avnbøl
Lars Lorenzen, Åbenråvej 152.Ullerup
Birgitte Kruse Olsen, Højholt 1. Ullerup
Hanne V. Jensen, Vestvej 5. Ullerup
Asmus Madsen fra lauget.
Vedr.: "Din Natur Dit Landskab"
Sdbg.kommune har droppet et arkitektfirma fra Kolding,og valgt et nyt firma.
Udvalget skal beskæftige sig med at finde egnede projekter i og omkring Ullerup.
Avnbøl-Ullerup Landsbylaug har bla. tidligere forslået: Brolægning af kirkepladsen, og sti til
Avnbølsned.
Forslag kan gives direkte til lauget eller på laugets hjemmeside.
Naturudvalg:
Udvalget vil bl.a. bestå af folk fra arkitektfirmaet,
og valgte fra Generalforsamlingen
Gitte Knudsen, Højholt. Ullerup
Andreas Hermann, Rufasvej 16. Avnbøl
samt folk fra lauget.

6. Budget:
Budget er svært at lægge da lauget ikke hved hvor meget vi får fra kommunen.
Der blev spurgt om der søges ved fonde, foruden kommunen, det gøres.
7. Valg:
På valg er Robert Johansen,da han ikke har deltaget i møderne er han ikke med mere.
Helge Staugård ønsker ikke genvalg.
Erik Nissen ønsker ikke genvalg.
Forslag: Hanne Jensen - Lars Lorenzen - Anders Hermann - Bo Bonde. Alle blev valgt til
bestyrelsen.
Suppleanter:
Forslag: Gitte Knudsen - Erik Nissen. Begge valgt som suppleanter.
8. Valg af revisor:
Genvalg.
Revisorsuppleant:
Forslag: Helge Matthiesen. Valgt som suppleant.
9. Eventuelt:
Hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.
Der var 21 personer fremmødte.
Under den efterfølgende diskussion blev det fremhævet at hjemmesiden skal være mere
overskuelig,
højreside kan lægges under et link,så siden.
Vi har tanker om at omdele en folder om lauget og hvad vi står for og hvad vi laver. (husstands
omdeles),
da synlighed har og tildels er vores problem. Hjemmesiden virker rimelig.
Foreslag om at udlevere folder med oplysning om Sundeved og lauget,
samt andre foreninger og hvad der ellers rører sig . (skal udleveres personligt)
Foreslag til indtægtsaktiviteter for lauget:
Generations rundbold
Loppemarked i samarbejde med SFO.
Cykle penge ind til lauget.
Referent Erik Nissen

