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Side 1 

 

Referat fra E`Svenstrup Laugs generalforsamling den 3. marts på 

Svenstrup Forsamlingshus 
 

Fremmødte : ca. 25 personer 

1. Velkommen ved Agnes :  
Vi startede med at få lidt at spise, som var hjemmelavet frikadeller med flødekartofler og rødbeder. 

2. Generalforsamling 2022 : 
Valg af dirigent : Søren blev foreslået og modtog valget. 

 

Formandens beretning v. Agnes : 

Forsøgt med anderledes indbydelse til generalforsamling . Det gav ikke den respons vi havde håbet på. 

Daglige arbejde i Lauget : 

Lauget har holdt 8 møder i 2021, vi var ikke gode til Teams, så vore møder har været med afstand og 

sprit og med Corona på afstand. Dette har dog ikke afholdt fra at være aktive. 

Hvad havde vi så igang i 2021: 

Vi har haft mange samtaler med kommunen i forbindelse med Nordborg Resort og oprensning ved 

Himmark strand i løbet af 2021 

Alle I borgere i Himmark har sørget for at arbejdsvejen til resortet er flyttet. Nu arbejder vi på at få 

hastighedsændringer. Dette har vi arbejdet med i flere høringer fra kommunen i 2021. Nu håber vi at 

det falder på plads i 2022.  

                                                                                                                                                               

Cykelparkeringspladsen har også fyldt meget i 2021. Nu ser det ud til at lykkes.   

                                                                                                                                                 

Ren by: Her var det vore dejlige børn fra friskolen der tog over.  

Shelteren ved skolen er  etableret og bliver godt brugt af skolen og borgere. 

Svenstrups biodiversitets insekthotel er blevet et tilløbsstykke ikke kun for os , men også for turister. 

Svenstrup Film har været i gang i 2021 og bliver færdig i 2022.  

Solceller park i Stevning/ Svenstrup blev vedtaget i 2021 og nu håber vi at den pulje der bliver oprettet 

når solceller parken er færdig også kommer os til gode. 

Vi er i den dejlige situation at vore huse bliver hurtigt solgt og vi har kunnet byde velkommen til nye 

borgere. 

Tour de France har været længe på vej og for os på Nordals bliver det til Tur De Nordals den  7 juni 

2022. 

Vi har arbejdet med vore udviklingsplaner. Mia og Søs fremlægger vore planer, når selve 

generalforsamlingen er overstået. 

2021 er blevet til 2022                                                                                                                                                                                                                                                           

Vi har et godt landsbyliv med storbymanerer og her sker noget for de fleste.  
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Side 2 

 

Vore udviklingsplaner afspejler vores engagement og vores lyst til udvikling i vore landsbyer.  

TAK FORDI I ER SOM I ER . 

 

På Laugets vegne v. Agnes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Regnskab ved kasseren John Petersen : 

Pr. 31.12. 2021 var kassebeholdningen 12411,36 kr.  

Ansøgte penge til projekter, men endnu ikke brugt: 5308 ,00 kr. Pengene er øremærket. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag :  

Ændring af ordlyden i vedtægt paragraf 8.  Banken vil gerne at både formand og kassere har adgang  

til kontiene. Se teksten i vedtægterne 

Vedtægtsændring godkendt. 

 

Valg : 

Følgende var på valg af laugsmedlemmer: Hans Henning Hess, Peder Holme, John Petersen og Mia 

Bendorff.  

Ingen nye forslag, alle modtog genvalg. 

Følgende var på valg af stedfortrædere: Hans E. Jacobsen og Søs Hymøller. 

Ingen nye forslag, begge modtog genvalg. 

Følgende var på valg af bilagskontrolanter: Asta B. Olsen og John Jacobsen 

Ingen nye forslag. Begge modtog genvalg 

TILLYKKE MED VALGET ALLE SAMMEN 

 

Takker Søren (dirigenten) for at mødet foregik i god ro og orden. 

 

3. Præsentation af udviklingsplanen 2022- 2030  : 
Søs og Mia præsenterede udviklingsplanen på projektor. Planen var blevet opdateret med de projekter 

som der skal arbejdes på og nogen er allerede i gang. 

Kommende projekter er følgende : 

Cykelrasteplads 

Multikulturhus 

Kulturudvalg 

Beplantning og forskønnelse af lokal området 

Skiltning i lokalområdet 

Traneodde fyr , etablering af shelter og bål sted 

Slæbested v. Himmark strand 

Stenrev v. Himmark strand 

Ricks Stensamling 

Stolbroladen 

Etablere stisystemer 

Samarbejde med friskolen, kirken og foreningerne 

Samarbejde med Nordborg Resort 

Hele udviklingsplanen kan ses på vores hjemmeside: 
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Side 3 

 

www.svenstrup-nordals.dk 

 

4. Afslutning v. Agnes : 
Der blev sagt tak for i aften og god tur hjem. 

 

 

Ref. : Mia Bendorff 
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