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Der var 20 fremmodte ved generalforsamlingen og derudover var Regine

ogsd inviteret. Aftenen startede med polsebord og lidt til ganen,

hvorefter vi gik over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent - Hans Hansen blev valgt
Referent - Mette Lauridsen blev valgt

2. Formandens beretning

Aret2021 vil mest af altblive husket for lange perioder med Corona
restriktioner. Det har vnret strrkt hremmende for alle forenings aktiviteter.
Vores landsbylaughar ogsi lidt under det, og jeg frygter at det bliver op ad
bakke at komme tilbage til tidligere tiders aktiviteter og antallet af deltagere.

Vi har i 6rets lob aftroldt 2 bestyrelsesmoder, hvoraf det ene blev afviklet
virtuelt.

Det lykkedes at gennemfore "For6rs renganngen" den 15' maj. Det var
omkring 1 maned senere end normalt. Det betad at ukrudtet i vejkanterne
var ret hojt, sfr det var sv&rere at finde affaldet. Efter velfortjente grillpolser
fik vi afholdt flrets generalforsamling. Den havde vi vrret nodt til at
udskyde, igen p& grund af Corona restriktionerne. Det blev desvrerre Srets

eneste stgrre frlles arrangement.

PAK-Haven fik en "Vild blomstereng". Som et led i Sonderborg
Kommunes "Vild med vilje projekt" blev grasset frreset op i stor cirkel midt
i haven. Landsbylauget kobte blomsterfra for omkring 1.000 kr. Det blev
rigtigt flot!

PAK-Haven blev sommeren igennem passet af en gruppe pi 16 personer.
De har sorget for at der altid var pent og ryddeligt. Stor tak til de
medlemmer, som har arbejdet her!

Sonderborg Kommune har stiet for grasslfiningen, dog ikke uden svrrdslag.
Vi var blevet lovet klipning hver 14 dag af Aase Nyegaard, men ilabet af
sommeren gik det lidt i glemmebogen. Efter skriverier frem og tilbage en vi
nu vendt tilbage til denne aftale. Lad os hibe at det ksrer videre i ar uden
videre diskussion.



Projekt Blomsterenge i Kobingsmark blev frerdiggfofti2021.3 af
blomsterbedene blev flyttet til nye positioner pfr "Vandstedet". Sidst ph ttret
blev der sat 1000 piskeliljer i omriderne.

Vores landsbylau g har tilsluttet sig organisationen, "F olkebevregelsen mod
skrald i naturen". Niels Ole Bennedsen er leder af afdelingen her i Nordborg.
Formilet med det var at modtage sikkerhedsveste og opsamletrenger.
Medlemskabet vil ikke give os flere forpligtelser, vi skal passe vores omride
som vi plejer.

Vi blev dog opfordret ti1 at stille frivillige til rfrdighed ved "Royal Run". Der
var ikke den store tilslutning til det, men Regine og jeg selv, viste flaget og
deltog pi dagen.

Vi har f6et vores hjertestarter udskiftet p6 garantien. Der var bud efter den i
september mf;ned, men her virkede den ikke. Den var tappet for strom. Det
var heldigvis uden betydning i denne situation, da patienten havde frabedt
sig genoplivning. Samtidigt blev skabet flyttet om til nordvreggen pfl
bygningen, betalt af Ssnderborg Kommune.

Der blev bevilget penge fra Ssnderborg Kommune og LAG til produktion af
20 prresentations videoer til landsbylaugene. Der blev afholdt et stormode i
august, hvor de enkelte landsbylaug kom med emner som skulle medtages i
videoerne. Vi kommer til at dele Video med Lavensby landsbylaug. Jeg fik
arrangeret at Niels Kristian Kjrer, formand for Nordals Flyveklub, blev
interviewet til videoen. Videoerne bliver frerdige i lobet af dette forir, og
skal offentliggores pfl sociale medier, hjemmesider o, lign.

Jeg deltog i et 2 dages seminar, Synnejysk Folkemode i juni mfrned i Hoyer.
Det blev aftroldt pi samme tid som folkemodet pi Bornholm, og vi fulgte 2
online mader derlia. Det var meget inspirerende at mode medlemmer fra
andre landsbylaug i Sonderjylland, og hore om deres erfaringer. Ph dag 2,
blev vi vist rundt i Sred. Der var virkeligt gang i projekteme! Der var mange
ildsjrele som dog havde den store fordel at de nrermest svommede i penge.
De blev givet som kompensation for de opstillede vindmsller. Samme
mulighed kan mflske blive aktuel for os, hvis vindmollerne i Lillebrelt bliver
til noget.

Den 28' sept. Var jeg indkaldt til msde med Landdistriktsudvalget, som
ville hore om de 3 projekter de havde bevilget penge til. Jeg lavede et
PowerPoint show med billeder og budgetter.

Den 20' november deltog jeg i et heldags seminar for Landsbyforum. En
blanding af foredrag og gruppearbejde, afslnttende med julefrokost og
optrreden af Lasse Maibom.



Vi er nu 36 landsbylaug i Sonderborg Kommune.

3. Regnskab for 2021
Kommunen har forhojet landsbylaugets tilskud med 2000,- I alt ff,r vi nu
7500,- pr. 5r. Dette tilskud er bevi!!iget pga. gebyrer ti! banken.
Regnska bet blev godkendt

4. Budgetforslag 2022
Budget forslaget blev godkendt

5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag

6. Valg til bestyrelsen
Pd valg er Kent og vil fortsette - dette blev vedtaget
Pd valg er Mette og vil fortsette - dette blev vedtaget
Nyt medlem af bestyrelsen er Marie-Louise Jtirgensen fra KObingsmark

7. Valg af revisor
Genvalg af lngrid Johansen og Pia Petz

8. Valg af suppleanter
Genvalg af Anders Willumsen og Lars Bonde

9. Aben debat
Hvad vil vi med landsbylauget?

sporgsmilet rejste en god debat og der kom forslag til forskellige
aktiviteter vi gerne vil lave sammen.

Forslag:

- Hostfest

- Se severdigheder i omrddet

- Cykeltur



- Arrangementer som mdske ikke alle rammer alle grupper, men som kan

vere noget den enkelte kan byde ind med. Det kan vare alt fra
hindarbejde til g6ture. Mette setter det i gang til fordret.
Har man gode id6er til ovennevnte eller noget man gerne vil byde ind
med, sd send en mailtil Mette Lauridsen pd princess1972@live.dk

- Der er allerede aftalt med flyveklubben at der vil blive lavet et flytref
til sommer.

- Mangler der steder til borde og banke i omridet?
Der mangler et bord-/benkesat ved p-pladsen ved vinterbader huset.

Vi kan evt. flytte en fra PAK haven. Bestyrelsen tager det op pd neste
m0de.

-lngrid Duus gjorde opmerksom p5, at Kobingsmarks Strandcamping's
gester bruger affaldsstativet ved Vinterbaderhuset, i stedet for at

benytte campingpladsens egen container. Stativet bliver derfor hurtigt
overfyldt. Kent taler med Marina, som driver pladsen, om problemet.

- Der efterlyses bedre pr for arrangementer, da der er en del der ikke
horer om dem.

10. Eventuelt

Fordrsrengoringsdag bliver i 61 9. april

Pasning af PAK haven bliver af de samme som sidste 6r. Kent har en liste
(Mette Lauridsen mangler pd den nuvarende).

nt Mette Latiridsen


