
Avnbøl-Ullerup Landsbylaug’s 
  

 Generalforsamling onsdag d. 13. marts 2013 klokken 19.00  
   

1.Valg af dirigent: Svend Ove Edemann 

Antal fremmødte: 16 fra Ullerup og 1 fra Avnbøl 

   

2. Bestyrelsens beretning: 

Asmus, kort hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Hvem er kommet til og 
hvem har forladt Lauget. Fællesspisning stegt svin 135 deltagere og 65 kg kartofler. 

Arbejdsweekend i august mdr 2012 17 mand hjalp til og Bo slår græs fremover. 

Traffikrazzia i Ullerup og ved Blans DG. Ringridning kører rigtig godt. Der er godt 

gang i vindmølle debaten. Og så er der kommet et skulptur i Avnbøl. 

AU-posten har startet et samarbejde med Kirken som fremover vil kirkebladet og Au-

laug udkomme sammen. 

Asmus takker bestyrelsen for godt samarbejde i 2012 og glæder sig til 2013.03.13 

Beretning godkendes… 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse:  

Et år hvor vi har brugt mange penge i Avnbøl Sned, ca. 75.000 kr. heraf forventes ca. 

55.000 kr. refunderet fra LAG. i 2013. En ekstra udgift på reparation af printer ca. 

6.000 kr. har også drænet kassebeholdningen. I alt har vi haft indtægter på 68.756,01 

kr. og udgifter på 151.423,62 kr. Året sluttede således med et underskud på 82.667,61 
kr. 

Regnskabet godkendes… 

 

4. Behandling af indkomne forslag: 



Ingen foreslag… 

 

5. Laugets fremtidige arbejde: 

Vi fortsætter stort set som i 2012 uden de helt store projekter som vi har haft såsom 
Avnbøl sned. 

Sankt Hans kommer igen med i kalenderen, holdes i Avnbøl Sned. 

Vi håber at vi stadig skal lave ringridning igen, spørgsmålet er hvorhenne eller om 

det bliver ved Marterialegården som vi plejer. 

Stien og græs i Avnbøl Sned skal også vedligeholdes løbende i 2013. 

Skolen som Medborgerhus / Værested (i samarbejde med foreninger) 

Juletræet stiller vi igen op til jul. 

Der arbejdes ihærdigt med Bakkenbro’s fremtid.  

 

 

6. Forelæggelse af budget:  

Gennemgang af budget for 2013 

Med et forventet tilskud fra LAG på 55.000 kr. og en opfordring til borgere om at 

støtte landsbylaugets arbejde økonomisk, forventes i 2013 et overskud på ca. 60.000 

kr. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter på valg er: 

Erik Nissen (ej genvalg) 

Lars Jensen (ønsker genvalg) ok 
Jan Vollsen (ønsker genvalg) ok 

Foreslag til bestyrelsen: 

Nicky Ravn  fra Avnbøl (valgt) 

 



 

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter 

Jørn Mathisen 
Henning Larsen 

 

suppleant: 
Agnete Bonde 

Svend Ove Edemann 

 

9. Eventuelt: 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv inden 
generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage. 

  

 


