
Generalforsamling Nordals Landsbylaug PAK 2017 

Afholdt på Nordals skolen d. 21. februar kl. 19 

Til stede: 21 stemmeberettigede borgere 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Troels Andersen 

Referent: Sabrina Bruhn 

Troels konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel ifølge vedtægterne og dermed 

beslutningsdygtig. Derefter giver han ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning for 2016 ved Kent Münch 

Årsberetningen er indsat i slutningen af dette referat. 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 ved Kell Jürgensen 

Godkendt 

4. Budget for 2017 

Godkendt 

5. 2 forslag fra bestyrelsen (se bemærkninger)  

a/ Ændring af vedtægterne §3, som omhandler medlemmer. Ny tekst: 

Alle borgere, foreninger og virksomheder, som har adresse i landsbylaugets område i henhold til § 

1. stk. 2 er fødte medlemmer. De øvrige ejere af ejendomme inden for dette område kan søge om 

optagelse. 

Enstemmigt vedtaget 

 

b/ Udvalg – general forsamlingen bemyndiger bestyrelsen at oprette udvalg og udarbejde en 

forretningsorden for dem. 

Enstemmigt vedtaget 

6. Planlagte aktiviteter for 2017 

Udvalg: 

Aktivitetsområde ved Fejøvej 11: Jens Peter Johnson, Leo Franson samt bestyrelsen 

Kontaktperson: Kent Münch 

Loppemarked: Karen Jørgensen, John Kronborg, Elvind Christensen 



Kontaktperson: John Kronborg Christensen 

Festudvalg: Kim Festersen, Tove Villumsen, Pia Petz 

Kontaktperson: Pia Petz 

Blomsterløg: Til efteråret kan der igen bestilles blomsterløg fra Sønderborg Kommune. Kent 

indsamler bestillinger fra medlemmerne, som derefter kan hente løgene hos Kent. 

7. Udviklingsplanen for vores landsbylaug. 

(Se hele udviklingsplanen som ligger på vores hjemmeside) 

 

Positivt: 

Loppemarkedet på Møllebækvej skal nævnes. 

Center for Historie og Håndværk skal nævnes. 

Der opfordres til at bestyrelsen kontakter diverse foreninger i vores område, og beder om deres 

aktivitetskalender, så det bliver mere synligt via vores hjemmeside. 

 

Negativt: 

Der står mange tomme huse, mange til salg skilte -  dette er ikke længere vores indtryk og punktet 

bliver fjernet fra listen. 

Dårlig mobildækning i Købingsmark – dette arbejdes der på, og vi forventer at der kommer en mast 

om forår 2017. 

Dårlig internetforbindelse i Pøl -  der er lagt fibernet ud, så dette punkt streges fra listen. 

 

Udviklingsplan de 19 punkter: 

 

Stien fra Købingsmark til Pøl diskuteres, beboer i området, vil se hvor dårlig stien er og hvilke 

muligheder der er. Lige nu fungere stien fra Købingsmark til Gammelskov. 

 

Cykelstier til stande – Sønderborg Kommune skal informeres, om at vi har et stort ønske omkring 

dette. 

 

8. Valg til bestyrelsen:  

På valg er: 

Kell Jürgensen 

Jens Peter Johnson 

Hans Nicolaisen 

 

Nye medlemmer: 

 

Kell Jürgensen genvalgt (Købingsmark) 

Leo Franson (Pøl) 

John Kronborg Christensen (Købingsmark) 

 

9. Valg af 2 revisorer:  

På valg er: 

Pia Petz 



Karen Jørgensen  

 

Begge genvalgt. 

 

10. Valg af 2 suppleanter: 

På valg er: 

Anne Elisabeth Aagaard 

Lars Schneider 

 

Nye suppleanter: 

 

Jens Peter Johnson 

Anders Villumsen 

 

11. Evt.: 

Reklamesøjle i områderne Købingsmark, Augustenhof Pøl, hvor vi kan reklamere med aktiviteter i 

området.  

 

 

Slut: 20.50 

 

 

 

 

Referent    Dirigent 

  

Sabrina Bruhn   Troels Andersen 

  



Formandens beretning for 2016 

Årets helt store opgave har været at få vores nyetablerede landsbylaug etableret. 

Vi har fået lavet hjemmesiden, og de andre helt basale ting: CVR nummer, Nemkonto, Dankort, 

oprettet en konto i Kvickly og lavet vores officielle udviklingsplan, som er forudsætningen for at 

modtage penge fra Kommunen. 

Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder, og jeg har selv deltaget i 4 møder i Landsbyforum på Alsion i 

Sønderborg. Sammen med Anne Elisabeth Aagaard og Hans Nicolaisen har vi deltaget i 

Landsbytopmøde på Kegnæs.  

I løbet af året har jeg deltaget i 2 Web kurser og været til generalforsamlingen i LAG på Bennick 

gård. I juni deltog vi i ”Folkemødet på Bornholm” sammen med medlemmer fra andre landsbylaug 

i Sønderborg kommune. 

Kommuneplan 2017-2029 

Bestyrelsen har kommet med kommenterer til denne plan, som udstikker retningslinjer for 

udviklingen i landsbyerne.  

Forårsrengøring: 

Vores første fælles arrangement var ”Forårsrengøring af vejrabatter”, som blev afholdt lørdag den 

2’ april. Det blev en god start for landsbylauget, stor opbakning, flot vejr og et hyggeligt grill 

arrangement som afslutning. 

Sommerfest: 

Sidst på sommeren, lørdag den 27’ august blev fores første fest afholdt. Der var tilmeldt 61. Langt 

de fleste var med på den indledende cykeltur rundt i vores område. Vi fik besøgt 4 steder hvor der 

blev serveret en forfriskning efter en indledende orientering om stedet. 

Als fjord dag: 

Vores landsbylaug har deltaget aktivt i dette arrangement, som blev afholdt lørdag den 3’ sept. 

Jettes mor havde lavet 2 lagkager som vi solgte i et telt sammen med andre landsbylaug fra 

Nordals. Alle landsbylaug skulle medbringe 2 lagkager, og overskuddet gik til humanitære formål. 

Blomsterløg: 

I løbet af efteråret har vi sat 1600 blomsterløg rundt omkring langs veje og stier. Løgene har vi fået 

fra Sønderborg kommune uden beregning. 

Julekomsammen 

Den 11’ december havde vi en hyggelig eftermiddag med gløgg og æbleskiver og julemanden kom 

endda forbi med godteposen. 

  



Vi har taget fat på 3 punkter i udviklingsplanen: 

Fibernet til Pøl:  

Vores bestyrelsesmedlem og suppleant fra Pøl, Jette Clausen og Lars Schneider har gået rundt og 

stemt dørklokker. Det resulterede i et tilstrækkeligt antal tilmeldinger for at få SE til at lægge 

fibernettet ud i Pøl. Det er nu færdigt og dermed er hele vores område dækket af den hurtige 

Internet forbindelse.  

Punkt 4 i vores udviklingsplan kan få et flueben! 

Forbedret mobildækning: 

Den 9’ juni modtog jeg en skrivelse fra Sønderborg Kommune vedrørende opførelse af en 

mobilmast på Ellekobbel 5 af TDC. Jeg svarede på landsbylaugets vegne, at vi varmt kunne 

anbefale opførelsen af denne mast, da vi havde stort behov for en bedre mobildækning. Jeg 

anbefalede også at der i byggetilladelsen skulle stå at andre operatører end TDC skulle kunne 

benytte masten. Dette blev medtaget da byggetilladelsen blev givet. Lige nu venter vi på at masten 

bliver opført. TDC har oplyst at det er firmaet Huawei som skal udføre arbejdet, men de har ikke 

svaret på hvornår de går i gang. Flere henvendelser til Sønderborg kommune har ikke nogen 

afklaring, men ifølge Jan Rytkjær Callesen bliver den sat op her i foråret. 

Aktivitetsområde på Fejøvej 11: 

Vi lavede en slags arkitekts konkurrence i bestyrelsen sammen med lederen af Pøl 

Kulturbørnehave. Alle skulle lave deres eget forslag til indretningen af grunden. På et 

bestyrelsesmøde, som blev afholdt i børnehaven lavede vi ud fra disse tegninger et fælles oplæg. 

Det var nemt at blive enige da vores forslag mindede en del om hinanden.  

Det vil koste 120.000 kr. at gennemføre projektet. Vi har fået 72.000 kr. fra ”Puljen for 

borgerinitiativer i landsbylaugene”. Der mangler således 48.000 kr. Her vil vi søge andre fonde om 

30.000 kr. og restbeløbet på 18.000 kr. er værdien af egen arbejdskraft. 

Lige nu afventer vi byggetilladelse og landzone tilladelse fra kommunen. 

 

Augustenhof den 16/2 2017 

 

 


