
Beretning for 2019 den er afholdt under generalforsamling d. 10/3-2020 

 

1 /1 søgte Asmus om tilskud fra kommunen 5500.- + webside og support 

15 /1 møde med sydtrafik og kommune om plus-tur bus dør til dør 

19 /1 drengeaften med 91 tilmeldte til gule ærter og tarteletter. 

21 /1 Bo og Asmus sætter tv op i møde lokale 

23 /3 fællesspisning Lørdag. 

27 /3 laug generalforsamling ud gik Jannie, Ulla og Johs. Ind kom Birte, Jesper 

29 /3 pige aften med 52 tilmeldte. Der blev serveret Tapas. 

31 /3 affaldsindsamling med 36 der mødte op. Der blev serveret gill pølser 

3/4 landsby topmøde Asmus deltog. 

21/4 Blev der afholdt påskehygge med søgning af påskeæg. Der kom 20 børn og voksne.  

3/5 Der er udarbejdet LUP lokal udviklingsplan. Den mangler endelig vedtagelse og at blive udsendt. 

23/6 Der har været afholdt Sank Hans i haven bag BACK. Det var en stor succes med 100 fremmødte. 

5 /10 Høst marked på SAF / DLG - laug solgte øl, vand og pølser. 

4 /11 ny genbrugsstation indvies af Åse Nygaard og SONFOR. 

5/11 Nyt køleskab købt og sat til. 

24/11 juletræer sat op i Avnbøl og Ullerup 

8 /12 fællesspisning laug lavede grønlangkål (brand forstyrret, men det gik fint) 

28 /12 lotto piger kommer med overskud fra tre gange lotto 

30 /12 juletræerne taget ned. 

Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder 

Der er udgivet 4 AU-post. 

Der er etableret hoppepude. Midlerne til denne er søgt i LNF 

Der arbejdes fortsat med cykelsti Avnbøl – Adsbøl. 

Der har været afholdt møde med Sydbus vedrørende flytning af stoppested til Marcus plads og Kirke 

pladsen for skoleelever. Vores forslag blev afvist. 



Møder i forum & LNF 

Fællesmøde med Sottrupskov, Blans og Nybøl samt Avnbøl – Ullerup. Mødet blev afholdt i Nybøl.  

Der er slået græs i Avnbølsned hvert 2 – 3 uge fra midt i april til sidst i oktober. 

Der har været arrangeret sangaftner. 

Så blev årets ildsjæl i Avnbøl – Ullerup landsbylaug valgt. Det sidste år blev Bergitte Schmidt valgt, eller det 

var hende der fik flest stemmer ☺  

Formanden takker bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til alle de frivillige der har været med til at 

gøre det muligt. 

Stiftende generalforsamling d.16/5 2006 

 

 

  


