
E`Svenstruplaug

Referat fra generalforsamling 14. marts kl. 19 på Svenstrup
forsamlingshus

Velkommen v. Agnes : 
Vi sang Svenstrup sangen

Indlæg ved Jesper Larsen fra Udviklingsforum Nordals :
Jesper præsenterede sig selv og hvor han kom fra.
Byforskønnelse Nordborg /Havnbjerg og Guderup : Hvidbogen danner grundlag for 
udviklingsforums arbejdet på Nordals. Et helstøbt Nordals = masterplan . Nordborg, Havnbjerg og 
Guderup, betragtes i projektet ,som porten til Nordals. Færdige projekter bl.a . Søparken og  
springsvandhaven ved slottet.
Igangværende projekter : Fakta grunden, Moseparken i Guderup og Træ alle v. Piledamsvej. 
Projekter, som man gerne vil i gang med. Natursti og legeplads ved Nordborg Sø, frie bymidter 
( ikke bundet af regelsæt ) , mere kunst på banen og omfartsvej.( Traktorer og de store tunge 
køretøjer udenom byen )
Holmgade ved biografen gøres mere attraktiv, bl.a. nedrive gamle bygninger. Til sidst spørgsmål fra
salen. Bl.a spurgt til hvorfor Svenstrup  springes over.  Det er prioriteret at det er nævnte byer.
Alle planer kan findes på nettet. 

      Kaffe og boller med pålæg + kransekager og almindelig snak og 
hygge

      Kort orientering fra foreningsforum :
Ideer og forslag som kom op den 6. februar . Her har lauget udvalgt dem vi vil arbejde videre med i 
den næste periode.  Infotavler flytte og rengøres . Sankthans 2023. Event og legeplads. Grus på 
vejen bagom til SUF klubhuset. Arrangere guidet ture samt besøg hos andre foreninger mm.

            Formandens beretning 2022 :
Valg dirigent : Søren 
Valg af referent :  Mia
Formandens beretning 2022 :
Rokering midtvejs i periode på kasserer pladsen, John og Søs byttede poster. De er stadig begge i 
lauget.
2022 kunne vi alle mødes igen og aktiviteterne kunne igen startes. Maskinrummet skal startes op 
igen og nye og gamle borger involveres
Lauget har haft følgende aktiviter: Borgermøde og foredrag, generalforsamling , 
affaldshåndteringsdag , Tour de Nordals , fællesspisning med efterfølgende fest samt kåring af årets
ildsjæl . Svenstrup melodi gran prix ( Svenstrup sang )og juletræstænding , juleposer og. juleklip .
Projekter : Flot cykelparkeringsplads er lavet og indviet. Storke- og insekthotellet / biodiversitet 
grunden er projekter er vedvarende og igang hele tiden. Slæbested v. Himmark har vi ikke fået og 
der arbejdes videre. Stenrev ved Himmark ved ikke lige hvad status er!
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Lauget arbejder videre ind i 2023 på en ny badebro ved Karlsminde, Senior bofællesskab i 
Svenstrup ( Ungbo ) Flere fællesmøder hvert år. Lauget arbejder aktivt med på aktiviterne vedr. 
forsamlingshuset.
2022 er blevet til 2023 : Her i Svenstrup, Himmark og Torup har et landsby liv med storbymanerer,
her sker der noget for de fleste, alle kan være med,her er godt at bo og vi siger MOJN til hinanden. 
Udviklingsplanerne laver vi for os og til os.
Lauget takker for stor opbakning og for at I er som I er.
Se yderligere fra formandens beretning 2022 på hjemmesiden :  www.svenstrup-nordals.dk

             Regnskab v. kasseren  :
Pr. 31.12.2022 : 8008,32 kr.
John gjorde rede for de enkelte udgifter ( 50956,92 kr. )og indtægter ( 43177,95kr. )
Underskud : 7778,97kr.

              Valg :
Valg :  Følgende er på valg  i lauget  Ina, Kurt , Agnes. - Alle genvalgt
Stedfortrædere John Pedersen og Hans Jacobsen : -  Begge genvalgt
Bilagskontrollanter Asta B. Olsen  og John Jacobsen : - Begge genvalgt

    Indkomne forslag :
Vedtægtsændring : Ændring af paragraf 8 for at få banken til at  godkende skiftet af bank  
Formanden kan kun se netbank. Det er kun kasseren som kan lave ændringer.

Formanden takker alle for valget og Søren som ordstyrer

                 Evt. 
Mange nye tilflyttere som er tysker. Skal der gøres noget ekstra  for at få dem ” integreret ”
Lauget vil tage dette op.

Referent : MB
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