
Referat fra ordinær generalforsamling i Lyngå Borgerforening 

Søndag den 23. juni 2013 

 

Referent: Berit Madsen og Niels Ladegaard Beck (NLB) 

 

1. Velkomst 

NLB bød velkommen til generalforsamlingen og bemærkede, at det var positivt at se næsten dobbelt 

så mange, som der var dækket op til. 

 

2. Valg af dirigent 

Niels Bech blev som tidligere år valgt som dirigent. 

 

Det blev fastslået, at generalforsamlingen var bekendtgjort i en lokal avis senest 8 dage forinden og 

at generalforsamlingen derfor var lovligt varslet, jfr. punkt 7 i foreningens vedtægter. 

 

3. Formandsberetning 

NLB aflagde formandens beretning. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 2012/2013 

Grethe fremlagde borgerforeningens regnskab for det forgangne år. Regnskabet udviste et overskud 

på kr. 7.365,02. 

 

Der var spørgsmål til udgifterne til juletræet, da vi normalt ikke betaler for træet. Udgifterne vedrørte 

nye pærer og strøm til træet. 

 

Udgiften til forårsudflugten var desværre lig 0. Det skyldes, at turen blev aflyst pga. for få tilmeldinger. 

Der blev fremsat ønske om, at der fremover i forbindelse med udflugter ville blive arrangeret fælles 

transport, da det for mange var en vigtig del af oplevelsen. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Berit Madsen, Grethe Sinnbeck, Mads Bo Larsen og Niels Ladegaard Beck ønskede alle at fortsætte 

som en del af bestyrelsen.  

Jes Jørgensen ønskede at træde ud af bestyrelsen.  

Suppleant Finn Engelbrechtsen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jes. 

Frederik Asferg Pedersen, der tidlige var 2. suppleant, bliver nu 1. suppleant. 

Ny 2. suppleant er Søren Keller. 

 

6. Valg af revisor 

Marianne Dam og Tina Andersen fortsætter som revisorer for foreningen. 

 

7. Forslag om ændring af vedtægter 

Bestyrelsen foreslog, at punkt 7 i vedtægterne blev ændret fra deres nuværende ordlyd: 

”Generalforsamling bekendtgøres i lokal avis 8 dage forinden.” 



til en mere tidssvarende og ikke mindst billigere model: 

”Generalforsamling bekendtgøres via Lyngå bys hjemmeside senest 8 dage forinden.” 

 

Ingen ønskede, at afstemningen skulle foregå skriftligt. Der var 31 fremmødte, og 25 heraf stemte for 

forslaget, som dermed kunne vedtages, da mere end 2/3 af de fremmødte stemte for, jfr. 

vedtægternes punkt 8. 

 

8. Opkrævning af kontingent 

Bestyrelsen bekendtgjorde, at de ikke længere ville komme rundt til de enkelte medlemmer og 

opkræve kontingent.  

 

Dette skyldes for det første, at det efterhånden er de færreste, der ligger inde med kontanter. Dertil 

kommer, at det ofte er en meget tidskrævende opgave at opkræve kontingent, da folk ofte ikke kan 

træffes hjemme, når man kommer rundt. 

 

Fremover vil kontingentet blive opkrævet via kontooverførsel, og til samtlige borgerforeningens 

arrangementer vil der være mulighed for at betale kontingentet kontant. Desuden vil man altid kunne 

lægge en kuvert med pengene i kasserens postkasse – blot man husker tydelig angivelse af navn og 

adresse. 

 

Det blev oplyst, at medlemmer af borgerforeningen fremover kun skal betale halv pris for 

arrangementerne i forhold til ikke-medlemmer. Og i nogle tilfælde vil deltagelsen være helt gratis, 

hvis man er medlem. 

 

9. Valg af udvalg  

a. Fastelavn/advent 

Annika og Mads, Berit og Michael samt Lise og Niels blev genvalgt. 

b. Juletræ 

Jan, Lars Bo, Gunnar, Niels og Ernst vil sørge for, at det også i år bliver jul i Lyngå. 

c. Vinterfest 

Lars Bo og Lene samt Jan og Jette vil igen i 2014 indkalde til et brag af en fest. Sæt allerede 

nu kryds i kalenderen lørdag den 1. marts 2014. 

 

10. Nyt fra Landsbyrådet 

Lars Bo fortalte om planerne for frysehuset, hvor tegningerne til en totalrenovering allerede ligger 

klar. Da økonomien er stram, vil arbejdet skulle forestås af byens borgere i fællesskab. Vi blev derfor 

alle opfordret til at henvende os til Lars Bo, hvis vi skulle have mod på at give en hånd med. Hvis vi 

kæmper en fælles kamp, kunne frysehuset igen blive et samlingspunkt i byen. 

 

Der blev diskuteret, hvem der egentlig ejer frysehuset. Historien bag frysehuset vil blive undersøgt, 

så man ved, hvem der helt præcis ejer huset. 

 

11. Nyt fra Byforskønnelsesudvalget 

Landsbyrådet og Byforskønnelsesudvalgets beretning var slået sammen under ét. Se derfor punktet 

ovenfor. 

 



12. Nyt fra Legepladsens Venner 

Lene Nydam fortalte om planerne for live musik til legepladsfesten. Meningen er, at der skal laves en 

minifestival med lokale bands. Frode Laursen stiller en trailer til rådighed, som skal agere scene. 

 

Der vil til legepladsfesten i år være børneløb, hvor forældre, bedsteforældre og andre interesserede 

kan donere penge til legepladsen alt efter, hvor mange omgange børnene kan løbe rundt om 

legepladsen. 

 

13. Nyt fra Hjemmesideudvalget 

Vi har efterhånden en del tilmeldte til hjemmesidens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udsendes hver 

mandag og indeholder samtlige indlæg, der er blevet udgivet på hjemmesiden i den forgangne uge. 

Så man behøver ikke selv huske at gå ind på hjemmesiden for at holde sig opdateret – blot man husker 

at få tilmeldt sig nyhedsbrevet  

 

Tove, som holder liv i siden, vil meget gerne modtage indlæg til hjemmesiden. 

 

14. Eventuelt 

Frida opfordrede folk til at møde op til petanque på legepladsen – og borgerforeningen vil naturligvis 

gerne støtte med præmier igen i år. Der gøres opmærksom på, at petanque er for alle aldersgrupper! 

 

NLB gør opmærksom på, at referater fra borgerforeningens møder det sidste år blevet lagt på 

hjemmesiden. Borgerforeningen håber, at dette kan være med til, at medlemmerne får bedre indsigt 

i borgerforeningens arbejde og øger lysten til selv at deltage og måske komme med opfordringer til 

emner, der skal behandles på møderne. 

 

For at byens udvalg kan få sat ansigter på hinanden, vil borgerforeningen tage initiativ til et samlet 

"udvalgsmøde". 

 

Der blev gjort opmærksom på, at kirkestien mod Volstrup er i skidt stand. Byforskønnelsesudvalget 

vil undersøge, hvad vi kan gøre for, at kirkestien også fremover vil kunne benyttes uden store 

gummistøvler. 

 

 


