Foreningen

Store Røttinge Bylaug
____________________________________________________________________________________

Referat fra ordinær generalforsamling 06.03.2016
Mødetid og sted
Mødet blev afholdt 6. marts 2016, kl. 14.00 hos Birgit og Bent Andersen, Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje.
Deltagere
Der var i alt 12 fremmødte.
Mødet i korte træk
Mødet blev afviklet i henhold til den udsendte/omdelte dagsorden.
Formanden (JW) bød velkommen og takkede Birgit for, at de ville lægge hus til mødet.
1. Valg af dirigent
Gunnar Stobbe (GS) blev valgt til dirigent.
GS takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt 1 dag senere end vedtægterne
foreskriver. Dette accepteredes af forsamlingen.
Line Stobbe blev valgt som referent.
2. Formandens beretning
Formanden aflagde kort beretning om foreningens arbejde siden ordinære generalforsamling 1. marts
2015.
Det aftaltes, at Formandens Beretning lægges ind på Store Røttinge Bylaugs hjemmeside, hvor den kan
læses.
Til beretningen var der enkelte spørgsmål og kommentarer, som sammen med bestyrelsens svar gengives
herunder.
1. Spørgsmål til grøn ordning mht. læhegn mod vest på Line og Gunnars ejendom
Spørgsmål:
Hvad gik ansøgningsprojektet ud på, hvorfor blev det ikke til noget, og hvad er de nuværende planer?
Svar:
Projektet gik ud på at søge midler til at udskifte de yderste rækker af de snart udlevede grantræer med
nye bjergfyr-træer, samt etablering af et dyrehegn for at beskytte de nye træer.
Der blev fra Kommunens side givet forhåndstilsagn om bevilling af penge til projektet, men da
Kommunen samtidig forlangte, at offentligheden skal gives adgang til arealet, incl. stier, vedligeholdelse
mv., tog projektet en drejning, vi (Line og Gunnar) ikke havde forudset eller ønskede. Bylauget trak
derefter ansøgningen tilbage.
Den nuværende plan er nu, for egen regning og på egne præmisser, at gennemføre det opr. projekt, så
der i løbet af en årrække igen er vokset træer op, som kan skærme byen mod støj og vestenvind.
2. Kommentar vedr. gadekærsprojektet:
Bestyrelsen oplyste supplerende, at der foreligger et forhåndstilsagn fra Kommunen om en bevilling på
kr. 250.000, og der nu er truffet en betinget entrepriseaftale om udførelse af projektet, idet ansøgningen
til Kommunen er klar og fremsendes ’en af dagene’. Ansøgningen incl. bilag lægges på hjemmesiden.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
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Marie gennemgik kort regnskabet for 2015.
Saldoen er pr. 31.12.2015 kr. 4.643,96.
Bemærkninger/tilføjelser til regnskabet:
- Bestyrelsen foreslår, at det der indkøbes redskaber til vedligeholdelse af byens grønne arealer.
- Den årlige udgift til netbank (Møns Bank) på kr. 400 stikker efter fleres opfattelse noget i øjnene i forhold
til det beskedne regnskab. Peter vil undersøge andre muligheder.
Regnskabet blev godkendt og skal efterfølgende underskrives af bestyrelsen, hvorefter det lægges på
hjemmesiden.
4. Indkomne forslag og synspunkter
Der var ingen indkomne forslag til beslutning.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hele bestyrelsen var på valg, og alle modtog genvalg.
Formanden påpegede, at alle er meget velkomne til at stille op som kandidat til bestyrelsesvalget.
Der var dog ikke andre kandidater, ingen stemte imod, og hele bestyrelsen blev således genvalgt.
Konstituering som hidtil:
Formand
Jan Wold, Muldbjergvej 2, 4733 Tappernøje
Kasserer
Marie Hald Bach, Store Røttingevej 22, 4733 Tappernøje
Sekretær
Gunnar Stobbe, Store Røttingevej 5, 4733 Tappernøje
6. Fastsættelse af medlemskontingent
Spørgsmålet blev drøftet, og det blev besluttet, at vi fortsætter som hidtil med et kontingent på 0 kr. om året.
7. Eventuelt (uden bindende beslutninger)
Under dette dagsordenspunkt drøftedes følgende punkter/forslag:
1. Velkomst til nye indflyttere:
Jan foreslog, at Bylauget tager initiativ til en ’velkomstopmærksomhed’ til nye indflyttere i byen. Der var
almindelig enighed om dette forslag. Ideen skal dog ikke udvides til private mærkedage eller lign.
2. Procedure vedr. Skt. Hans-bålet ved gadekæret:
Alle var enige om, at det er en god tradition at mødes Skt. Hans aften til bålet ved gadekæret, som vi
har gjort gennem snart mange år.
Der er efter fleres opfattelse et problem i, at grene (og bålrester fra sidste bål) ligger for længe og
dermed skæmmer det grønne område.
Bestyrelsen vil forsøge at fremkomme med forslag til, hvordan vi på en fremkommelig måde kan
opbygge og afvikle årets Skt. Hans bål, uden at det kommer til at ligge for længe.
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