Referat fra generalforsamling på Solhjem torsdag den 23.-2. 2018
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Velkomst ved Hanne
Valg af dirigent/ Gert valgt
Valg af referent/ Anne valgt
Indlæg fra Nydamselskabet- fortalte om kommende byggeri ved Nausten
(informationsbygning).
Formandens beretning ved Hanne. Beretningen er sendt til kommunen og bliver sat på
hjemmesiden. Aktivitetsudvalgets fremlæggelse af aktiviteter ved Conny og ”Sikkerhed og
tryghedsudvalg.” fremlæggelse ved Anne. Fundraising udvalg har ikke været i aktion, der har
ikke været projekter at søge penge til. Beretningen godkendt
Fremlæggelse af regnskab ved Tina. Regnskabet godkendt.
Indkomne forslag. Ingen
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tina, Hanne, Bo og Angela blev genvalgt. Revisor: Steen blev
genvalgt.

Laugets fremtidige arbejde. Borgerne kom med nye forslag/ideer til grupperne. Alle

kom med ideer, og ideerne blev snakket igennem i grupper. Efter gruppesnakken blev de
fremlagt af de forskellige grupper og noteret ned. Der blev spurgt ind til, om nogle ønskede at
være med i et af udvalgene.
Turismeudvalget kommer i aktion igen: Hanne, John og Angela meldte sig til dette udvalg.
Turismeudvalget blev delt i 3 underpunkter. 1.Turisme: sauna, kiosk, P-pladsen, skiltning og
opslagstavler. 2. Kunst forskønnelse: nyt træ ved P-pladsen (juletræ). 3. Vandsiden:
borde/bænke, grill, motionsredskaber, slæbested, strand, broen.
Bestyrelsen efterlyste ekstra frivillige/arbejdskraft til evt. arrangementer og grupper– ingen
meldte sig, men der er mulighed for at melde sig efterfølgende.
10. Evt. – der var ingen punkter. Denne ordinære generalforsamling slut

Udenfor dagsorden:
• Indlæg fra Sønderborg Kommune ved Åse Ferrao. Laugets arbejde samt engagement
blev rost. Åse opfordrer lauget til at trække på andre landsbylaug. Vi opfordres til at
søge Landdistriktsudvalget om midler. Der kan søges 4 gange årligt.
• Indlæg ved webmaster Bo. Bo viste og fortalte om hjemmesiden (grundplatformen –
infoland). Han opfordrer alle til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Alle aktiviteter lægges på
hjemmesiden, og nyhedsbrevet vil fremover lægges på hjemmesiden. Hvis det ønskes i
papirform, kan det også imødekommes.

Ref. Den 26.feb. 2018/ Anne

