
Foreningen

Store Røttinge Bylaug
____________________________________________________________________________________

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2017

Mødetid og sted
Mødet blev afholdt 26. februar 2017, kl. 12.00 hos Tracy & Jan Wold, Muldbjergvej 2, 4733 Tappernøje.

Deltagere 
Der var i alt 10 fremmødte.

Mødet i korte træk
Formanden (JW) bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var rettidigt udsendt. 
Herefter blev mødet afviklet i henhold til den udsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent
Gunnar Stobbe (GS) blev valgt til dirigent.
GS takkede for valget og foreslog, at Line blev valgt som referent – dette blev vedtaget.

2. Formandens beretning
Formandens beretning (Formandens Årsrapport 2016) blev omdelt og gennemgået af JW. Beretningen 
omhandlede foreningens arbejde siden den ordinære generalforsamling 6. marts 2016. 
Formandens Beretning lægges ind på Store Røttinge Bylaugs hjemmeside, hvor den kan læses.

Til beretningen var der ingen særlige spørgsmål eller kommentarer, og formandens beretning blev 
godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
JW gennemgik kort regnskabet for 2016. 

Saldoen er pr. 31.12.2016 kr. 4.961,53.
Regnskabet blev godkendt og skal efterfølgende underskrives af bestyrelsen, hvorefter det lægges på 
hjemmesiden.

Kommentarer i forbindelse med økonomien:
Det blev drøftet, hvorvidt byens festkasse, som pt. bestyres af Bent, skal lægges sammen med bylaugets 
kasse, dog som en separat pulje. 
Der blev udvekslet forskellige synspunkter, men man enedes om, at vi fortsætter som vi plejer, men at 
festkassens regnskab/saldo fremover skal figurere sammen med Bylaugets årsregnskab – dog stadig som 
2 separate regnskaber.

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. 
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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: 

1. Vandstanden i gadekær 2:
Line påpegede, at vandstanden i gadekæret er betydelig højere, end det tidligere har været.
Man enedes om, at vi i første omgang tjekker brøndene for at se, om vandet løber fra gadekæret.

2. Logo for Store Røttinge Bylaug:
Der er indtil videre kun indkommet 1 forslag til et logo.
Else oplyser, at hun har tænkt på en idé om et motiv fra gadekæret – evt. som en stiliseret tegning.
Bestyrelsen overvejer spørgsmålet.

3. Indvielsesfest:
Bestyrelsen har lagt op til, at der afholdes både gadekærs-indvielsesfest og sommerfest på samme 
dato, nemlig den 17. juni.
Spørgsmålet om sammenlægning af disse to fester blev drøftet, idet der var forskellige synspunkter 
mht. tidspunktet for sommerfesten, sammenlægning af 2 fester mv.
Der blev ikke truffet endelig beslutning om dato for sommerfesten i år – festudvalget afklarer 
spørgsmålet.
Men det ligger fast, at gadekærsindvielsen er den 17. juni.
 

4. Sommerfest - Punkt på dagsordenen næste ordinære generalforsamling:
For afholdelse af sommerfesten foreslår festudvalget 2 datoer, som de fremmødte stemmer om ved 
næste generalforsamling (flertalsbeslutning).
Øvrige ’faste’ datoer for hele året (f.eks. jul, fastelavn mv.) annonceres på hjemmesiden som vanligt.
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