
Referat fra Generalforsamlingen 2008 

Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 

36 fremmødte udover bestyrelsen. 

 

 

1.             Valg af dirigent 

Otto Østergaard blev valg med applaus. 

 

2.             Bestyrelsens beretning 

Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. 

 

Vi har igen haft et aktivt år, som startede men at vi konstituerede os. Vi fik sidste år tre nye 

bestyrelsesmedlemmer, Bo, Lars og Hanne. 

Vi valgte at lave en konstituering ud fra hvad folk gerne vil arbejde med og hvad de er gode til. 

Derfor blev Anne næstformand og har haft medborgerhuset/børneunivers som hendes 

ansvarsområde. Svend Ove er kasserer og webmaster på vores hjemmeside. Jette er 

bestyrelsesmedlem og har haft naturen som ansvarsområde. Lars er bestyrelsesmedlem og har haft 

opgaven med at finde sponsorer til vores blad, som ansvarsområde. Hanne er sekretær, og har haft 

plads i landsbyforummet, hvor alle laug i kommunen mødes en gang imellem og snakker om hvad 

der rør sig. Undertegnet er formand og haft trafik som ansvarsområde. 

 

Vi har holdt 10 møder, hvor vi i 2008 blandet andet har arbejdet med natur, trafik, et 

medborgerhus/børneunivers, udviklingsplan og sidst men ikke mindst AU-Posten. 

Svært at få udvalgene op af køre, fordi vi havde mange bolde i luften. 

Vi arbejder også med udviklingsplanen. 

Jeg vil starte med at fortælle om trafikken, og derefter overlade de andre emner til dem som har haft 

ansvaret for dem. 

 

Vi har deltaget i møder, i Sønderborg angående den kollektive trafik. Her blev det fremlagt at vi 

efter sommerferien får timedrift til Ullerup, da bussen til Aabenraa fremover kører igennem 

Ullerup. 

Systemet er meget langsomt; hvis man vil have ændringer i busplanen skal de indgives september 

året før. 

Der vil også komme busser fra Gråsten til Nordborg, hvor den ene vil køre igennem Avnbøl og 

Ullerup, samt Ballebro. En anden bus vil tage hovedvejen til Nordborg. 

Vi har også forslået at der komme et tog mellem Tinglev og Sønderborg, med trinbræt gennem 

Avnbøl. Om det er en god ide, vides ikke. Men vi ved at der er andre der har samme tanker. 

 

Rundkørslen, som skal erstatte lyskrydset, er på begyndt. Busserne mod Aabenraa får stoppested 

ved tunnelen under Aabenraavej. Busserne som skal til Blans får mulighed for at vende på den 

modsatte side. Og busserne mod Gråsten skal holde ved det gammel kommunekontor. 

Der vil opstå nogle gener i forbindelse med etableringen af rundkørslen. Den forventes færdig maj i 

år. 

 

I forbindelse med trafikken i området vil vi arbejde med at vi får trafikken til containerpladsen samt 

traktorer forbi vandværket på Phillipsborgvej i stedet for over Kirkepold, for at få fjernet trafikken 

fra vores byområde i Ullerup. Vi vil på sigt arbejde på en bedre udkørsel fra Phillipsborgvej. 

 



Afkørslen i forbindelse med motorvejsprojektet har vi arbejdet med gennem længere tid. Vi har haft 

kontakt med Sønderborg Kommune og Folketinget, fordi vi mener det er bedre at få afkørslens 

flyttet, fordi vi tror på det vi give en mindre belastning af vejene gennem Avnbøl og Ullerup. 

 

Vi kontaktede kommunen sidste år, da vi mangler en fortsættelse af cykelstien fra Avnbøl mod 

Adsbøl. Vi regner på nuværende tidspunkt stadig med at vi får en cykelsti til Adsbøl fra Avnbøl i år 

2010. 

 

Udviklingsplan samt møder med andre laug mv – Hanne  

Sønderborg Kommune har valgt at have landsbyer og landsbymiljøer på dagsorden. I den 

forbindelse har man ønsket at man laver en udviklingsplan de steder, hvor man har et laug. 

Her os hos holdte vi et møde i efteråret, som var tænkt som startsskudet til arbejdet med en 

udviklingsplan for området. Men vi havde glemt at undersøge hvad der ellers skete i området, så der 

mødte ikke mange op udover bestyrelsen. 

Derfor har vi i januar og februar arbejdet med planen på bestyrelsesmøderne, og vores tanke er at vi 

på et senere tidspunkt i år vil holde et nyt møde for alle i området. Her vil vi præsentere hvad vi 

synes der kunne være i planen og vi vil gerne høre hvad I synes. 

Man kan ikke følge ejerskab og udvikling, hvis man ikke har fået  

 

En anden ting som er mit område i bestyrelsen er at repræsenterer vores laug i landsbyforummet, 

som mødes cirka en gang i måneden. Her er formålet at etablerer forbindelse til andre laug i 

kommunen og lave erfaringsudveksling. Det er møder som giver os mulighed for at høre hvad andre 

laver og hvordan de gør. 

Vi er desuden begyndt at deltage i møder i landsdistriktsudvalget. Et udvalg, som blev nedsat for ca. 

3 år siden, fordi lavene havde brug for at blive hørt i det politiske system. Derfor valgte man at 

nedsætte et udvalg med politikker samt en repræsentant fra hver af de gammel kommuner. 

De møder giver os en fornemmelse af hvad der rør sig på vores område rent politisk, samt det giver 

os indflydelse på områder hvor Sønderborg Kommune, gerne vil høre vores mening. 

 

Bo – Au-Posten 

Sidste sommer besluttede vi i lauget at udgive et blad.  

Det primære formål med bladet skulle være at synliggøre hvad vi i lauget løbende arbejder med     

Vi mangler nemlig i høj grad at folk får et bedre kendskab til lauget. 

 

Vi mente samtidig at der kunne være basis for et lille lokalt blad, som mange af områdets foreninger 

kunne bruge, når de havde noget på sinde men ikke havde lyst/mulighed for at bruge de store midler 

til at offentliggøre det. 

 

Det skulle være et gratisblad til alle i området som også var gratis for foreningerne at bruge. 

”reklamefinansieret” og krydret med lidt andet som kunne være af almen interesse.  

Med hjælp fra bl.a. Louise Schultz og Knud Teglgård, mener selv det er lykkedes at få det til at 

ligne det planlagte, men mangler stadig et par ting: 

1. At foreningerne bruger bladet noget mere. 

2. Indlæg fra private - gerne med en god historie. 

3. Avisomdelere i en stor del af Avnbøl og ydreområderne. 

4. Og sidst men ikke mindst en bedre økonomi. 

 

 



Vi har opfordret til at man af frivillighedens vej gav et bidrag, men det er ikke helt nok. Derfor må 

vi gå andre veje. Vi har bl.a. drøftet: 

- en ”sort/hvid løsning 

- at skære ned på det unødvendige - men hvad er det?  

- flere reklamer  

- og billigere trykkeri. 

Af disse løsninger er vi kommet frem til at kun to er mulige. Nemlig flere reklamer og billigere 

trykkeri.  

Vi vil dog forsøge at søge lidt fondsmidler til at drive bladet i en opstartsperiode. 

 

Kommentarer til Bos indlæg: 

Karsten Jensen vil gerne tage Rusfasvej og Bojskovvej. 

 

Der blev spurgt til hvorfor vi ikke lavede støttekort som brandvæsnet gør. 

Hanne svarede at det er således at alle borger i området er fødte medlemmer.  

 

Bo svarede at brandvæsnet brugte 30 mennesker til at samle ind til brandvæsnet. Det er muligvis 

svært at etablerer samme mængde ressourcer  

 

Forslag om at brandvæsnet kunne hjælpe. Forsamlingen mente dog ikke at der ikke at de ting kunne 

og skulle blandes sammen. 

 

Forsamlingen mener at der uden tvivl vil være opbakning til at give et støttebidrag og at vi vil få 

mest opmærksom på at støtte hvis vi møder dem. 

 

Lars mente også at vi ved arrangementer kan gøre opmærksom på muligheden for at støtte. En 

mulighed kunne være den kommende affaldsindsamling den 19. april 2009. 

 

Bestyrelsen vil tage emnet op på et bestyrelsesmøde. 

 

Natur – Asmus  

Kommunen har ønsket at undersøge hvor mange bruge nogle naturpenge bedst. Der hvor der er 

meget natur eller der hvor der mangler. Derfor har vi fået lov til at deltage i et projekt. 

Der blev henvist til at man kan finde projektet på Sønderborg Kommunes hjemmeside. 

Vi har i 2008 fået afsluttet vores projekt med natur med en landskabsanalyse, som er udarbejdet af 

firmaet Thing og Wainø. Vi vil bruge rapporten på sigt som en støtte til udarbejdelserne af 

naturpunkter i udviklingsplanen, samt forhåbentlig en dag få etableret en sti til Avnbøl Sned. Der 

vil vi gerne have en naturlegeplads, som kan benyttes af alle borger, dagplejer, børnehave og skole. 

 

Projekt Zero – Asmus  

Sønderborg Kommune vil formindske udslippet af CO2, hvor man laver forskellige initiativer 

blandt private virksomheder, offentlige samt private familier. Lauget har meldt sig som 

ZeroFamilie, hvor vi håber at blive klogere på energibesparelse. Vi har været til det første møde, og 

vi vil i det kommende år have mulighed for at deltage i møder, hvor vi vil få informationer om 

hvordan vi kan spare energi og måske lave andre løsninger. I løbet af det næste år vil vi se hvor 

meget vi kan spare, og vores hensigt er at vi gennem hjemmesiden og bladet vil give vores viden 

videre. 

 



Miljø og affald på grunde – Asmus  

Vi er i Lauget blevet opfordret til at gøre Sønderborg Kommune gøre opmærksom på at der er nogle 

grunde i vores kommuner, som trænger til at få ryddet op i deres haver. Tanken var at det kunne 

skade miljøet. Lauget har derfor kontaktet kommunen med henvendelsen. 

Vi har hørt at man vil prøve at køre nogle prøvesager, hvor at se hvad lovgivningen kan gøre. 

 

Vi har erfaret at vi ikke kan have flere udvalg i gang, fordi vi ikke magter opgaven, når det er 

bestyrelsen der skal trække det største læs. Derfor har vi valgt at vi i det kommende år vil have et 

udvalg omkring medborgerhus. Det vil være vores primære indsatsområde. 

 

Kommentarer til Asmus’ indlæg: 

Der blev spurgt til om man ikke kunne bruge det gammel kommunekontorets lokaler. 

Svend Ove informerede om at der er et problem omkring nøglen, hvis vi vil benytte et lokale, da vi 

ved hjælp af nøglen kan få adgang til alle kontorer. At skifte låse vil koste omkring 60.000 – 70.000 

kroner. Men vi arbejder stadig på sagen. 

 

Medborgerhus/børneunivers - Asmus 

Asmus fortalte herefter om medborgerhuset og børneuniverset, som vi havde håbet på man ville 

etablerer i Ullerup. Men kommunen har valgt at etablerer børneunivers andre steder, og derfor vil vi 

arbejde for at få etableret et medborgerhus. Tanken var i sin tid at det skulle være ved skolen, men 

vi lader alle muligheder være åben. 

 

Kommentarer til Asmus’ indlæg: 

Der blev henvist til materialegården. Vi vil undersøge sagen. 

 

Hjemmesiden – Svend Ove 

Gennemgang af hjemmesiden. 

 

Bestyrelsesberetning blev herefter godkendt. 

 

3.             Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
Regnskabet blev gennemgået og viser et overskud på 11.175,52 kroner. 

 

Der blev spurgt til hvad vi kunne forestille os hvad vi kunne bruge overskuddet til.  

Vi nævnte blandt andet AU-Posten. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4.             Behandling af indkomne forslag 
Der er indkommet et forslag om at lave et flaglaug, som skal sørger for at rejse flaget på de to 

stænger i Ullerup på de fastlagte flagdage samt ved begivenheder i området. 

Bo spurgte hvem der vil være med i et flaglaug: 

Erik Nissen, Erkild Madsen, Egon Andersen, Tove Kruse. 

Bo kontakter overstående for at sætte lauget i værk. 



  

5.             Laugets fremtidige arbejde 

Vil vi arbejde videre med det vi allerede gang med. 

Vi arbejde med medborgerhus og udviklingsplan som de vigtigste indsatsområder.  

 

6.             Forelæggelse af budget 

Vi vil i det kommende år få 500 kroner mindre i støtte fra Sønderborg Kommune, da det gives i 

støtte til betalingen af vores hjemmeside. 

Vi  

 

7.             Valg af medlemmer til bestyrelsen, efter tur afgår:  

                Anne Østergård (ønsker ikke genvalg)  

                Svend Ove Edemann 

                Jette Moos  

                Lars Lorenzen (ønsker ikke genvalg) 

Bestyrelsen fik mandat til at finde et medlem eller to efter generalforsamlingen. 

 

7,1        Valg af suppleanter 

              Ingen valgt. 

 

7,2        Valg til diverse udvalg.             

Asmus nævnte natur-, trafik- og medborgerhusudvalg, hvor vi meget gerne vil have at et 

medborgerhusudvalg, fordi vi mangler et sted at mødes og samles i området. 

Flertal stemte for at vi arbejder på medborgerhus og gav bestyrelsen mandat til at arbejde med dette. 

 

Der blev opfordret til at bruge hjemmesiden til at finde ud af hvad udvalgene skal arbejde med, folk 

kan meldte sig via hjemmesiden til udvalgene og bruge hjemmesiden til informerer om det vi vil. 

 

Jette henviste til at det er en del af udviklingsplanen og at vi på et kommende møde for området vil 

høre hvad folk mener vi skal udvikle i området. 

 

Hanne svarede på at vi har en mulighed for at søge om tilskud fra Kommunen, fonde og lignende, 

når vi har en udviklingsplan i hånden. Og ideerne 

 

Vi spurgte til hvem der ville være med i udvalgene. Følgende meldte sig: 

Naturudvalg 

Andreas Hermansen 

Agnethe Breinbjerg 

 

Trafikudvalg 

Andreas Hermansen 

 

Medborgerhusudvalg 

Ingen. 

 

Bestyrelsen vil derfor have fokus på medborgerhuset, og vil overveje hvordan de andre 

områder kan tilgodeses. 

 



8.             Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter 

Genvalgt med applaus. 

 

9.             Eventuelt 

Der blev opfordret til at vi bruger hjemmesiden til kommunikation omkring medborgerhuset, så vi 

får en fornemmelse af hvad folk ønsker. 

 

 

 

 


