Referat af Ordinær generalforsamling den 15’ maj 2021 klokken ca. 13
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
Hans Hansen blev valgt som dirigent
Karen Jørgensen blev valgt som referent
2. Formandens beretning. (Vedhæftet nyhedsbrevet og lagt på hjemmesiden)
Se vedlagte beretning
Et enkelt spørgsmål: Har kommunen taget sig af græsslåningen. Ja, kommunen passer PakHaven med al græsslåning.
3. Regnskab for 2020. (Vedhæftet nyhedsbrevet og lagt på hjemmesiden)
Kell gennemgår kort regnskabet.
Ingen spørgsmål
4. Budget for 2021. (Vedhæftet nyhedsbrevet og lagt på hjemmesiden)
Kell gennemgår kort kommende budget.
Det årlige kommunale tilskud er steget fra 5000 kr. til 7.500 kr.
Bestyrelsen anmoder om bevilling på 1000 kr. til at anlægge ”Vild med Vilje” i den nye
cirkel i PAK-Haven. Pengene skal bruges på blomsterfrø.
5. Indkomne forslag. (Der er ingen)
6. Valg til bestyrelsen: På valg er: Kell Jürgensen Karen Jørgensen Leo Franson (Alle modtager
genvalg)
Alle 3 blev genvalgt
7. Valg af 2 revisorer: Pia Petz og Ingrid Johansen.
De er genvalgt
8. Valg af 2 suppleanter: Anders Villumsen og Lars Bonde
Også her blev der genvalg.
9. Eventuelt
Et enkelt spørgsmål vedr. forslaget til kommunen ang. ønsket om at anlægge en §40 vej, i
retning fra Nordborg mod Købingsmark.
Der er fra kommunens side givet afslag grundet for dårlig sigtbarhed på strækningen.

Årsberetning 2020.
Året startede ganske almindeligt og vi fik afviklet årets ordinære generalforsamling den 20’ februar
helt efter bogen. 28 medlemmer var mødt op hos Jannie og Knud Jepsen, som havde udlånt deres
gildesal til os. Vi startede med fællesspisning hvorefter vi gik over til selve generalforsamlingen.
Referatet findes på hjemmesiden.
Det blev desværre det eneste fællesarrangement, vi kunne lave i 2020 grundet Corona
restriktionerne.
Landsbylauget var dog ikke inaktivt af denne grund:
•
•
•
•
•

•
•
•

Vi fik afviklet 2 bestyrelsesmøder.
Vi deltog i årsmødet for de Nordalsiske Landsbylaug den 29’ januar i Stolbro.
Gennem hele sommeren har 19 medlemmer på skift holdt PAK-Haven ren og veltrimmet. Stor tak
til gruppen for det flotte arbejde!
Vi fik efter mange skriverier en aftale med Sønderborg Kommune vedrørende græsslåning i PAKHaven. Den forsætter som tidligere år.
Sønderborg Kommune havde i 2019 lagt op til at vi skulle betale en årlig leje for brugen af PAKHaven, alternativt købe grunden. Det er der ikke kommet en afklaring på. Mange andre landsbylaug
har samme udfordring. Indtil videre er vi sluppet for udgiften, og afventer en samlet løsning.
I Købingsmark blev der lavet 3 blomsterenge for midler, som landsbylauget har skaffet fra ”Puljen
til borger initiativer i landsbyerne” Dette arbejde blev ikke helt færdigt og forsætter i 2021.
Vi deltog i årsmødet i Landsbyforum den 22’ september i Alsion, Sønderborg.
Jule konkurrence: Vi kunne ikke afholde vores sædvanlige ”Julehygge” arrangement, i stedet lavede
vi en konkurrence, hvor vi fandt den flotteste juleudsmykning i hvert af vores 3 områder. Det blev
til en dejlig julekurv til de 3 heldige vindere.

På opfordring af Nordals Vinterbadere og flere andre medlemmer i landsbylauget, har vi undersøgt
muligheden for at få omdannet Købingsmarkvej til en 2 minus 1 vej. Det kunne være en god og
billig løsning til at skabe mere trygge forhold for cykellisterne. Mange føler det utrygt at cykle her,
da der bliver kørt hurtigt. Det er lovligt at køre op til 80 km/t, den grænse vil vi gerne have nedsat.
Desværre er det endt med et afslag fra kommunen på begge ønsker.

Kent Münch, formand.

