
Generalforsamling Lyngå borgerforening 17 juni 2019  

27 deltagere til generalforsamlingen, som indledtes med spisning. Maden leveret af Inge og Nis. 

Bestyrelsesformand, Berit, bød velkommen til generalforsamlingen og takkede Inge og Nis for 
dejlig mad. Tove havde sørget for kopier af dagsorden og regnskab, som blev omdelt. 

1. Valg af dirigent og referent. 
    Herluf Nydam påtog sig hvervet som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var      
lovligt  indvarslet, lovlig og beslutningsdygtig. I tilfælde af skriftlig afstemning blev John og 
Peter valgt som stemmetællere.  
Søren Tousgaard blev referent. 

2. Formandens beretning. 
    Der har været fuld fart på gennem hele året, hvor følgende aktiviteter blev nævnt: 
    Tur til Lillebælt med Bridgewalking, 
    ”Kun for mænd” bed bue og pil og afslutning i hønsehuset, Tak til Ninna og Bjørn, 
    Byvandringer med Ninna og Herluf som guides, 
    Juletræet med dets pynt, opsætning – afstivning og nedtagning, 
    Fastelavnsfest,  
    Projekt ”JULIA” inspireret af Peter Mørup, anlægsarbejde og afsløring af stenen 5 juni 2019, 
    Vandretur til nedkastningssteder  med reference til Julia-bogen. (Der blev ved dette punkt  
    diskuteret, hvor lang turen havde været, og buddene var lige fra 19 km til 5 km. Det rigtige 
antal kilometer synes at være knap 10). Turen blev ledet af Peter Mørup, som gerne er guide for 
endnu en tur. Bestyrelsen fastlægger en dato, hvorefter man kan tilmelde sig. 
    Formandens beretning blev godkendt med applaus. 

3. I sin egenskab af kasserer fremlagde Tove Skipper det reviderede regnskab. 
    Årets resultat blev et underskud på 4.077,07 Kr. og balancen er 30.640,42 Kr. 
    Regnskabet blev godkendt med applaus. 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
    Berit Lykkegaard Caspersen og Søren Tousgaard ønskede ikke genvalg og udtræder af 
bestyrelsen.  
    Nye medlemmer af bestyrelsen er Pernille Kramer og Thomas Berg. Bestyrelsen består 
herefter af  
    Inge Søgaard Sørensen, 
   John Jeppesen,  
   Pernille Kramer,  
   Thomas Berg, 
   De nye medlemmer blev godkendt med applaus.  
   Suppleanter blev genvalgt og er Jan Nielsen og Ole Koue Christensen. 
   Bestyrelsen vil på førstkommende møde konstituere sig med valg af formand. 

5. Valg af revisorer.  
    Der var genvalg af Tina Andersen. Endvidere er Nethe Hjort også revisor. 



6. Behandling af indkomne forslag og nedsættelse af udvalg. 
    Der var ingen indkomne forslag, men med dagsordenens punkter som emneliste blev følgende 
    punkter behandlet:  
    - Er der fortsat behov for kirketrappen? Relevans, tilgængelighed, pasning osv kom på tale 
med mange forskellige indlæg. Borgerforeningens bestyrelse vil tage hånd om sagen og gøre 
trappeprojektet til et projekt med frivillig arbejdskraft. 
    - Udvalg for Advent, fastelavn og børneaktivitet: Inge Marie, Pernille, Elvira og Anne Marie. 
    - Udvalg for juletræ. Juletræet blev forslået ændret til flagstang med lystræ. Flagstang med 
flag kan indgå i byens flagdage, og muligvis kan et Lyngå-flag komme på tale. John kontakter 
kommunen i denne sag. 
      10 m stang med flag og vimpel/stander kan erhverves for ca 2.900 Kr. 
      Jan, Tommy og Thomas danner sammen jule-lys-træ gruppen. 
    - Landsbyrådet. Lars bo udtræder af rådet og Jette træder ind. 
    - Byforskønnelsesudvalget. Ninna, Jette, Lars Bo, Inge og Tove fortsætter i udvalget. 
      Der var en del snak om flere emner: bede i krydset, bed ved grusvejen, beplantning ved 
Julia stenen. Sidstnævnte arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. 
   - Ansvar for drift af hjertestarter. Thomas har indtil nu varetaget dette, men Kasper overtager 
dette hverv og finder ud af forhold omkring vedligeholdelse og service. 
   - Ansvar for A-tavle varetages fortsat af Inge. 
   - Udlejning af borde og stole. Thomas står for denne aktivitet og efterlyser lagerplads. Det 
blev besluttet at indkøbe et antal café borde.  
   - Ansvar for hjemmeside og ”Nyt fra Lyngå” til kirkebladet varetages fortsat af Tove, som 
efterlyste input til dette arbejde.  
   - Flagalle er fortsat i Bjørns hænder, men der efterlyses et andet sted for opbevaring af flag 
mv. 

7. Eventuelt.  
     John spurgte om der var interesse for fiber bredbånd. John kontakter Eniig herom. 
     Lene erindrede om ”stafet for livet” og spurgte om borgerforeningen betaler deltagergebyr. 
     Tove mindede om betaling af kontingent. 

Med en tak for god ro og orden ophævede dirigenten generalforsamlingen. 

Søren Tousgaard 
Referent 


