Generalforsamling Lyngå Borgerforening 12 juni 2018.
21 deltagere til generalforsamlingen, som indledtes med spisning leveret at Inge og Nis.
Bestyrelsesformand ,Berit, bød velkommen til generalforsamlingen og takkede Inge og Nis for en dejlig
middag efterfulgt af applaus og fortsatte med at oplæse dagsordenen.
1. Valgt af dirigent. Jan blev valgt til dirigent med applaus.
Valg af referent faldt på Søren T .
2. Formandens beretning .
Juletræsfesten var god.
Kun for kvinder arrangementet med bue og pil og afslutning i ”hønsehuset”. 12 deltagere.
Kirketrappen afventer tilbud på renovering.
Mindesten relateret til bogen ”Julia” har fået bevilget 27.000 Kr fra landsbyrådet. Eigil gør projektet
færdigt.
3. Regnskabet blev gennemgået af Søren K. Årets resultat blev -6.464,84 Kr. og balancen er 34.717,49 Kr.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Eigil Jacobsen og Søren Keller udtræder af bestyrelsen og erstattes af John Jeppesen og Tove Skipper,
sidstnævnte som ny kasserer. Bestyrelsen er herefter
Berit Lykkegaard Caspersen, formand
Inge Søgaard Sørensen, næstformand
Tove Skipper, kasserer
John Jeppesen
Søren Tousgaard
Suppleanter Ole Koue Christensen og Jan Nielsen blev genvalgt
5. Revisor, genvalg af Tina Andersen.
6. Behandling af indkomne forslag samt nedsættelse af udvalg.
- Der var ingen indkomne forslag.
- Udvalg for juletræsfest, advent og fastelavn fortsætter uden ændringer.
- Vinterfest forsøges afholdt igen under devisen ”Lyngåfest i Lyngå”. Mange ideer og forslag til, hvordan
man får flere med til festen, bl.a. ved at engagere ”vejformænd” og evt. barnepiger.
- Opstilling af juletræ på torvet søger nye kræfter, som er fundet jfr Berit.
- Landsbyrådet. Lars og Inge er på valg.
- Byforskønnelsesudvalget (Inge, Jette, Tove, Lars og Ninna). Der blev talt om græsklipning, Lyngås have,
store sten langs Knudsbjergvej og andet….
7. Eventuelt.
- Placering af mindesten blev debatteret. Bjørn nævnte at der var OK fra provsten til at anvende
”Persillegrunden” til dette formål. Endelig beslutning træffes efter sommerferien på møde 20/8.
- Legepladsen. Inge nævnte at en cykelbane hele vejen rundt med asfalt ville koste 800 – 1000 Kr/m2. En
anden mulighed for fornyelse kunne være en svævebane.

- Stafet for livet. Lene talte for denne aktivitet, hvortil Borgerforeningen støtter med deltagergebyr.
- Fælles fyrværkeri Nytårsaften blev foreslået. Lene arbejder videre med dette forslag.
- Da årets Sankt Hans bål er aflyst kunne der måske blive et fælles arrangement legepladsen i stedet.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden. Formanden takkede
dirigenten for mødeledelsen og ophævede generalforsamlingen.

Søren Tousgaard
Referent.
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