
14-01-2016 

Nordals Landsbylaug PAK 

Referat af stiftende general forsamling d.13/01-16 

 

Til stede: 36 stemmeberettigede borgere samt Niels Warming fra Sønderborg Kommune 

 

Kent Münch præsenterer, hvorfor vi starter landsbylauget 

Niels Warming fra Sønderborg Kommune fortæller om kommunes landsbylaug Udviklingsplan, 

hvordan vi kan hjælpe hinanden. 

 

Opstartsgruppen præsenteres. 

Landsbylaugets grænser bliver præsenteret. 

Hjemmesiden bliver præsenteret. 

 

1. Valg af referent - Sabrina Bruhn 

    Valg af ordstyrer- Troels Andersen 

 

2. Vedtægter gennemgås af Kent 

§ 1 – ok 

§2 – ok 

§3 - ok 

§4 - ok 

§5 - ok 

§6- % - stemmeret skal laves om til min. 18år 

§7 – ok 



§8 – ok 

§9 – ok 

 

Kommentar: ingen 

 

Der stemmes ved håndsrækning, alle stemmer for de gennemgåede vedtægter 

3. Navn for landsbylauget: 

  1 – Tontoft Nakke Landsbylauget  (2) 

 2- Pøl Landsbylaug   (4) 

 3 – Nordals Landsbylaug PAK  (21) 

 4 – Landsbylauget Nordals Toppen (3) 

 5 – Tontoft Landsbylaug  (4) 

 6 – Nordkyst Landsbylaug  (2) 

 7 – Landsbylaug Nordals Isse  (0) 

 

Der bliver afgivet stemmer skriftligt, 4 borgere tæller stemmer. I alt afgivet 36 stemmer. Vinder 

Hans – Tillykke 

 

4. Valg til bestyrelse der skal bruges mellem 5-7 medlemmer 

Opstartsgruppen som består af: 

Kell Købingsmark 

Hans Købingsmark 

Kent Augustenhof 

Sabrina  Købingsmark 

Bliver valgt, derudover: 



Lars Schneider Pøl 

Jens Peter Johnson Pøl 

 

Der bliver ikke stemt om dette da der ikke stiller flere op end der skal bruges. 

 

5. Valg af suppleanter 

Jette Clausen Pøl 

Anna Elisabeth Aagaard Købingsmark 

 

6. Valg af 2 revisorer 

Pia Petz Købingsmark 

Karen Jørgensen Augustenhof 

 

7. Aktiviteter for 2016  - nedsættelse af arbejdsgruppe 

Gennemgang af forslag fra mødet i Børnehaven. 

Samlingssted, undersøge muligheder omkring fyrtårnet samt Pøl flyveplads. 

 

Turisme, badebro åbent hele året. 

Internet i Pøl, Jan Callesen informerer at det er på vej SydEnergi/ TDC 

 

Borger fortæller om uheldig oplevelse med turist bureau i Sønderborg-mangler information 

omkring Nordals. 

Jan Callesen fortæller der kommer turist information i Nordborg igen. 

Sabrina fortæller om Kommunens turist plan som skal sikre bedre oplysning omkring 

turistattraktioner på nordals. 

Arne gør opmærksom på dårlige veje, rep. af disse vil både gavne os samt turisterne. 



Jan Callesen fortæller at der er afsat 20 mio. til veje på landet i Sønderborg kommune. 

Dårlig Mobildækning, Jan Callesen fortæller at det er en udfordring, Sønderborg kommune ønsker 

ingen master ved kysterne. Nyt system med wifi er på vej. 

Niels Warming fortæller at kommunen er meget behjælpelig med at støtte projekter, men mange 

opgaver kræver vedligeholdelse som lauget kommer til at stå for. Fx bænkesæt som skal 

vedligeholdes. 

Snerydning, Troels nævner mulighed for snerydning i sommerhusområdet i Købingsmark. 

Anna Elisabeth Aagaard fortæller om tilbud vi har i området – Kent melder sig som 

samarbejdspartner.  

Vinterbader (ca. 18 medlemmer) dårlige forhold for omklædning, ingen bro uden for 

sommermånederne.  

Der er en kommunal grund ved Købingsmark strand hvor vinterbaderne ønsker at opføre mere 

egnede omklædningsforhold. Jan Callesen forklarer at der er strand beskyttelse – han foreslår 

derfor en vogn på hjul, da hjulene gør at den ikke er omfattet af strandbeskyttelsesloven. 

 

 

8. Evt. 

Virksomheder kan kontakte Kent, så de kan blive synlige på hjemmesiden. 

 

SLUT 

 

 

 

  



Bestyrelse møde d. 13/01-16 

 

Formand: Kent 

Kassere: Lars 

Sekretær: Sabrina 

Hjemmeside: Kent 

 

Næste møde, Conny Weber deltager så vi kan lave en udviklingsplan 

Kent sender mail ud med de dage Conny kan deltage. 

Kent præsenterer os på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen snakker om fremtidige projekter, om skraldindsamling samt en sommerfest. 

 

   SLUT 

 

 

 

 

 


