
Referat fra Generalforsamling i Sottrupskov Landsbylaug 

17.marts 2022. 

1. Velkomst ved Betta 

2. Valg af dirigent: Gert valgt 

3. Valg af referent: Anne valgt. 

4. Formandens beretning. Beretningen er lagt på hjemmesiden. 

5. Kassererens fremlæggelse af reviderede regnskab. Ved Steen. Regnskabet godkendt. 

Efterfølgende fra formanden: Om landbylaugets rolle, landsbylaugets fremtid samt opridsning af 

fordele og ulemper ved et landsbylaug. Nogle i forsamlingen frabad sig, at nabohøringer i 

forbindelse med byggesager bliver formidlet via landsbylaug. Det kan skabe splid og dårlig stemning 

mente nogle, selv om landsbylauget forholder sig neutral i disse sager. 

6. Indkomne forslag – ingen. Under dette pkt. efterlyste Conny hjælpere til den 5. juni arrangement. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. Valgt blev, Betta, Conny, Ebbe, Claus Blaske, Pernille 

Blaske og Gisela Andresen til bestyrelsen. Revisor: Steen valgt 

Til forskellige undergrupper: aktivitetsgruppen – ingen meldte sig, Conny prøver at finde nogle. 

Bosætningskoordinator – ingen fundet. Affaldsindsamling: Anne tager sig af det. 

8. Evt. 

Herunder indlæg fra Nydamselskabet ved Pernille. 

Hun fortalte om, hvad der optager foreningen p.t. 

Bl.a. har selskabet søgt om hjertetarter, som også kan bruges i forening med Sottrupskov. 

Der er søgt om at få et skilt sat op ved vejen hen til Nydambåden (ingen kørsel derhen). 

P-båsene på parkeringspladsen skal benyttes. Handicappede må gerne køre til nausten. 

Formidlingshuset bliver færdig i nærmeste fremtid. Det bliver et formidlingssted med udstilling af 

ting vedrørende Nydamfundet. 

Nydamselskabet og Sottrupskov Landsbylaug har planlagt fælles Tour de France arrangement den 

5. juni. Og har sammen søgt midler dertil. 

 

Under evt. fortalte Claus Blaske om den private bro. 

Den nuværende bro kommer op i nærmeste fremtid. Claus søger frivillige til at hjælpe med broen. 

Afslutning ved Betta. 

 



Inden Generalforsamlingen var det et oplæg Fra Sønderborg Forsyning ved Mette la Cour 

 

Ref. Den 21.marts 2022/ Anne og tak for denne gang 

 


