Foreningen

Store Røttinge Bylaug
____________________________________________________________________________________

Referat fra ordinær generalforsamling 03.03.2019
Mødetid og sted
Mødet blev afholdt den 3. marts 2019, kl. 10.00
hos Marie og Thomas, Store Røttingevej 22, 4733 Tappernøje.
Deltagere
Der var i alt 11 fremmødte.
Valg af referent
Line blev valgt som referent.
1. Valg af dirigent
Gunnar blev valgt til dirigent.
2. Formandens beretning
Formandens beretning (Formandens Årsrapport 2018) blev omdelt og gennemgået af JW. Beretningen
omhandlede foreningens arbejde siden den ordinære generalforsamling 4. marts 2018.
Til beretningen var der følgende bemærkning:
- Bent påpeger, at der endnu ikke er lagt slidlag på vejen gennem byen. Dog er der for nylig udlagt ’fyld’
langs asfaltkanten mod rabatten – muligvis som underlag for et kommende slidlag.
JW har flere gange tidligere rykket kommunen for afklaring vedr. slidlaget, men han kontakter igen
kommunen for at høre om de videre planer.
Herudover var der ingen særlige spørgsmål eller kommentarer, og formandens beretning blev godkendt af
forsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
MHB gennemgik regnskabet for 2018.
Saldoen er pr. 31.12.2018 kr. 3.140,91.
Særlige bemærkninger:
- Hjemmesidegebyret vil fremover andrage ca. kr. 500 årligt.
- Spørgsmålet om evt. sammenlægning af Bylaugskassen og Festkassen blev drøftet. Det blev besluttet, at
disse kasser fortsat holdes adskilt og at Regnskab for Festkassen i Store Røttinge fremlægges under
dagsordenens punkt Eventuelt.
Bylaugets regnskab blev herefter godkendt og lægges på hjemmesiden.
4. Indkomne forslag og synspunkter
Der var ingen indkomne forslag eller synspunkter.

Side 1/2

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hele bestyrelsen var på valg, og alle modtog genvalg.
Der var 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
Det blev besluttet, at vi fortsætter som hidtil med et medlemskontingent på 0 kr. om året.
7. Eventuelt (uden bindende beslutninger)
Under dette dagsordenspunkt drøftedes følgende punkter/forslag:
a. Regnskab for Festkassen i Store Røttinge
Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Bent.
Ingen særlige bemærkninger.
b. Store Røttinge Bylaugs hjemmeside
Der blev fra flere sider påpeget, at der kan være problemer med at komme ind på Store Røttinge
Bylaugs hjemmeside.
Det aftaltes, at JW udarbejder en opskrift på, hvordan man nemmest og bedst finder vej til
hjemmesiden og hjemmesidens indhold.
Marie omdeler opskriften til alle postkasser i byen.
JW opfordrer til, at også andre medvirker til opdatering af hjemmesiden.
c. Forhold vedr. Gadekær 1
Marie orienterede om, at bålfadet ved gadekær 2 er forsvundet, og nogle sten og noget brænde er
smidt i vandet, og måske ligger bålfadet også i vandet. Jan og Thomas vil i løbet af foråret hoppe i
bassinet og reetablere stensætningen.
Marie sætter forårsblomsterløg i blomsterbedet ved gadekær 2.
d. Loppemarked
Det aftaltes, at der fremover afholdes loppemarked hvert andet år.
e. Sankt Hans
Der brændes Sankt Hans bål 23. juni hos Line og Gunnar som sidste år.
Line og Gunnar sørger for omdeling af invitationer til Sankt Hans bålet.
f.

Sommerfest
Der afholdes sommerfest 29. juni i Else og Flemmings lade.
Festudvalget er: Else Birgit og Tracy, som sørger for omdeling af invitationer til sommerfesten.

g.

Efterårsfest
Der blev fremsat forslag om en efterårsfest ved gadekær 2.
Det blev aftalt, at en evt. efterårsfest kan improviseres, når tiden nærmer sig.
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