
 

 

Generalforsamling 13.2.2018 

 

Aftenen startede med indlæg ved Emil Heeb vedr. vinterbaderne i Købingsmark. Et spændende indblik i 

historien omkring vinterbaderne ved Købingsmark Strand samt planerne omkring etablering af nyt 

omklædningsrum i forbindelse med genopførelsen af en nye toiletbygning. 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

 Troels Andersen valgt til dirigent 

 Jette Clausen valgt til referent 

 

2. Formandens beretning v. Kent Münch 

• 6 bestyrelsesmøder 

• Festudvalg – velfungerende 2 fester 

• Loppemarkedudvalg – sat i bero 

• To nye i bestyrelsen Leo Franson og John Kronborg 

• Kents deltagelse i møder og kurser 

• Fundraising 

• Generalforsamling 2017 – sidste år på skolen – bedre i lokalområdet 

• Forårsrengøring 

• Flytræf – muligvis gentagelse 2018 

• Sommerfest- cykelringridning 

• Aktivitetsplads – shelter, plantning af træ, boldbane er etableret 

• 4100 blomsterløg plantet 

• Tilflytterfolder link på hjemmesiden 

• ”fix din varmekilde” 7 deltagere – 10 deltager fra kommune og håndværkere 

• Julekomsammen 

• Mobilmast opsat – ingen særlige forbedringer 

• Foreningshus – afklaring omkring Pøl Børnehave 

Formandens referat vedlagt. 

Ingen spørgsmål til formands beretning 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab v. Kell Jürgensen 

Resultat af primær drift kr. 6.788,47 

Resultat ekstraordinære 24.500 



Spørgsmål: Må forening have en opsparing? 

Svar: Ja. Vi stiler efter en opsparing på 10-15.000 til brug for igangsættelse af aktiviteter. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget for 2018 v. Kell Jürgensen 

Budget primær drift +4287 

Ekstra ordinær ÷ 13713 (Udgifter til aktivitetsplads) 

Budget godkendt 

 

5. Indkomne forslag  

Ingen forslag 

 

6. Planlagte aktiviteter 

Gå-Pak – Startet 1.1.2018 – alle er velkomne. Arrangementet er sat ind på hjemmeside under 

aktiviteter 

Foredragsaften 

Forårsrengøring 

Sommerfest 

Julekomsammen 

 

7. Valg til bestyrelse 

På valg Kent Münch, Jette Clausen og Sabrina Bruhn – alle blev genvalgt 

John Kronborg udtræder – Karen Jørgensen valgt 

 

8. Valg af revisorer 

Karen Jørgensen udtræder.  

Pia Petz genvalgt  

Ingrid Johansen valgt 

 

 



9. Valg af suppleanter 

Anders Villumsen og Jens Peter Johnsen – genvalgt 

 

10. Eventuelt 

Kent efterspurgte skilte til annoncering ved indfaldsvejene – ser I dem på loppemarkeder eller 

lignede, så køb dem endelig til rimelige priser. PAK skal nok refundere jeres udgifter. 

 

Derefter blev der afleveret vin som tak for lån til for leje af lokaler i årets løb. 

 

Vinder af konkurrence på hjemmeside blev Anna Elisabeth Aagaard. 

 

 

Referent:   Dirigent: 

 

 

 

 

  

  



      

 

Formandens beretning for 2017 

Bestyrelsen og udvalg 

På generalforsamlingen kom 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen, John Kronborg og Leo Franson, 

og der blev oprettet 2 udvalg, et festudvalg og et loppemarked udvalg. Formålet med at oprette 

disse udvalg var at aflaste bestyrelsen, og det har festudvalget i den grad levet op til. Det er en 

væsentlig grund til at vi kun har haft 6 bestyrelsesmøder mod 10 sidste år.  

Det blev ikke til et loppemarked i 2017. Udvalget holdt møder men blev ikke enige om omfanget af 

et sådant marked. 

Landsbyforum: 

Jeg har deltaget i 6 møder. Referaterne fra disse møder ligger på kommunens særlige hjemmeside 

for landdistrikterne; se http://sonderborgkom.dk/ Her står også en masse nyheder og andre 

praktiske oplysninger, som vedrører os i landdistrikterne. 

Hjemmesiden: 

Jeg har i årets løb været på 2 webkurser på Alsion i Sønderborg. Hver gang har det givet forbedring 

af hjemmesiden, som jeg synes fungerer nu, med en masse praktiske oplysninger for 

medlemmerne og områdets turister. Jeg vil lave en side med links og apps. 

Nordals Vinterbadere: 

Vinterbaderne mangler et anstændigt omklædningsrum, og for at få rettet op på det har jeg 

deltaget i 3 møder, med repræsentanter for Sønderborg Kommune og vinterbaderne. Efter 1’ 

møde brændte den toiletbygning som vinterbaderne benyttede, og så nu blev problemet helt 

akut. På de næste 2 møder blev der lavet oplæg til et nyt hus, som skulle indeholde 2 handicap 

toiletter med offentlig adgang og et 40 m2 stort omklædningsrum til vinterbaderne. Der blev sendt 

ansøgning til Kystdirektoratet og Landdistriktsudvalget bevilligede 80.000 kr. til at få udviklet 

projektet, lavet tegninger mv og føre kontrol under byggeperioden. (Tilladelsen er kommet i år) 

Fundraising: 

Jeg har deltaget i et meget velbesøgt fundraising kursus på Alsion. Her fik jeg lært at søge 

struktureret og målrettet. Det får jeg utvivlsomt glæde af til vores fremtidige projekter. 

Samtale café 

Begrebet dækker over møder med andre landsbylaug, hvor vi selv lægger et emne frem som 

diskuteres. Første møde drejede sig om praktisk drift og økonomi af medborgerhuse, et emne som 

jeg havde bragt op. Det var positivt at erfare at andre landsbylaug kunne få det til at løbe rundt, 

http://sonderborgkom.dk/


primært fordi Sønderborg Kommune afholder de faste udgifter og står for det meste 

vedligeholdelse. 

Folkemøde på Bornholm: 

For andet år deltog min kone og jeg i folkemødet. Landdistriktsudvalget afholder udgiften til 

transport og overnatninger i lejede sommerhuse, vi betaler selv for maden. Der deltog 18 fra 

landsbylaugene. Det var igen en stor oplevelse at følge debatter på pladsen, der var 3.000 i alt så 

det var vigtigt at vælge de rigtige. Landdistrikternes Fællesråd havde deres eget telt, og 7 

kommuner deltog her. Sønderborg havde 4 arrangementer hvor vi stod for det praktiske arbejde. 

Om aftenen havde vi en god snak i vores sommerhus, og fik flere gode ideer til vores landsbylaug. 

Generalforsamling: 

Blev afholdt den 21’ februar på Nordalsskolen. 21 medlemmer deltog. Fremover vil vi knytte at 

andet arrangement til generalforsamlingen og afholde den i et lokale i vores område. 

Forårsrengøring: 

”Forårsrengøring af vejrabatter” bliver et fast arrangement som blev afholdt for anden gang. I år 

den 8’ april. Der var god opbakning, rimeligt vejr og et hyggeligt grill arrangement til afslutning. Vi 

var enige om at der ikke så meget affald som sidste år, så vores arbejde har ikke været forgæves. 

”Flytræf”  

Nordals Flyveklub havde inviteret vores landsbylaug til en dejlig dag på flyvepladsen. Vi fik 

præsenteret deres fly og vi hørte om flycertifikater, vedligeholdelse og sikkerheds rutiner. Efter 

frokost fik alle som havde lyst en lille flyvetur. En uforglemmelig oplevelse, som ikke var blevet til 

noget hvis landsbylauget ikke havde eksisteret. 

Sommerfest: 

Sidst på sommeren, lørdag den 2’ september blev sommerfesten afholdt. Der var tilmeldt 47 og 

festudvalget havde lavet et flot arrangement. Vi startede med ringridning på cykel eller 

havetraktor. Der var præmier for flotteste udsmykkede cykel og havetraktor. Om aftenen var der 

grillmad og hygge til midnat. 

Aktivitetspladsen: 

Bestyrelsen havde besluttet at inddrage Kirkeby i arbejdet, da de vi regner med at beboere derfra 

vil bruge pladsen. Vi delte flyers ud i området og mange mødte op på opstartsdagen, den 5’august. 

Der blev nedsat 4 arbejdsgrupper: shelter, boldbane, aktivitetsområde og beplantning. Jens Peter 

Johnsen laver stier, som skal forbinde det hele sammen. 

Boldbane og shelter er lavet, men det blev hurtigt for vådt til at arbejde på stierne. 

Lige før jul blev der plantet 11 frugttræer og et lindetræ. Vi betalte for plantningen for at opnå 

garanti på træerne, og fordi Friluftsrådet havde øremærket deres tilskud til træer, borde/bænke 

og shelter. 



Blomsterløg: 

I løbet af efteråret har vi sat 4100 blomsterløg rundt omkring langs veje og stier. Løgene har vi fået 

fra Sønderborg kommune uden beregning. 

Tilflytter folder 

Sønderborg kommune lavede i samarbejde med landsbylaugene en informationsfolder til 

potentielle tilflyttere. Hvert laug skulle lave en side. Vi leverede tekst og billeder, og en grafikker 

betalt af kommunen satte det flot op. Folderen bliver ikke trykt, men findes online på: 

http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/erhvervsservice/landsbyfolderen-din-nye-

hjemby-i-soenderborg-omraadet/?page=1 

Kommunen prøver at finde penge til at få den oversat til tysk. 

”Fix din varmekilde” 

Projekt Zero, Sønderborg Kommune og Landdistrikterne arrangerede en informationsaften i vores 

område den 24’ oktober. (Samme sted hvor generalforsamlingen holdes). 

Desværre kom der kun 12 medlemmer, så det var ikke mange flere end arrangører gruppen som 

udgjorde 10 personer. Det var ellers en informativ aften, som ikke bare omhandlede 

varmepumper, men også isolering og prioriteringer. 

Landsbylauget tjente 1000 kr. på at dele flyers ud. 

Mobilmasten: 

Den 9’ november blev masten rejst. Den er sat i drift, men det er ikke alle som har oplevet en 

markant forbedring. Det er kun TDC og de selskaber som bruger TDC’s net der får forbedringen!  

Det drejer sig om: Yousee Mobil, Telmore, Coop Mobil, Fullrate, CoolTel, DGI,  Happi Mobil, Leasy, 

Mobilic, NetTalk, Sonomio, Stofa Mobil, Unotel, ViMobil 

Der kan gå op til et halvt år før alle bliver tilsluttet. Andre selskaber kan leje sig ind på masten, det 

er ikke sket endnu. 

Julekomsammen 

Den 17’ december havde vi en hyggelig eftermiddag hos Dorthe og Kim med gløgg og æbleskiver. 

Der var bål på gårdspladsen og julemanden kom forbi med godteposen. 

Foreningshus: 

Skal vi udvikle vores landsbylaug er det helt nødvendigt med et foreningshus som samlingspunkt. I 

starten af året havde vi focus på en gammel bevaringsværdig bygning beliggende i Købingsmark 

Campingplads. Den ide blev bragt på banen af 2 byplanudviklere Nanna Lundgren og Lene lyngsøe. 

De blev bestilt til at lave en analyse af vores område. Det kom der en 54 siders lang rapport ud af. 

Den anbefaler at udnytte bygningen til både erhverv og mødested til foreninger. Rapporten bliver 

lagt på hjemmesiden. 

Siden har Sønderborg Kommune skudt ideen ned igen, da huset ligger på privat ejendom. 

Bestyrelsen synes det lød som en fin løsning, men vi har aldrig rigtigt troet på den. 

http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/erhvervsservice/landsbyfolderen-din-nye-hjemby-i-soenderborg-omraadet/?page=1
http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/erhvervsservice/landsbyfolderen-din-nye-hjemby-i-soenderborg-omraadet/?page=1


Måske kommer der snart en meget mere realistisk mulighed, hvis Pøl Kultur Børnehave bliver slået 

sammen med Nordborg Børnehave. Det bliver afgjort i løbet af få måneder. Børnehavens 

bestyrelse går ind for ideen.  

 

 

Augustenhof den 13/2 2018 

 


