Refferat fra ordinær generalforsamling i St. Sjørup Bylaug
Torsdag 24. oktober 2019 kl. 19.00
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Valg af dirigent – OK Madsen valgt igen
Formandens beretning – Året gået med de sædvanlige løbende arrangementer Yoga,
Tirsdagskaffe, spille aften billard og nu med 2 indkøbte bordtennisborde og seneste tiltag
onsdags-frokost. Der var udfordringer i foråret, hvor kommunen ikke længere ønskede at
klippe græsset omkring søen. Opgaven blev overtaget af Tommy, som specielt ved første
klipning måtte kæmpe med det alt for lange græs, resten af året har det kørt godt, og
formanden takkede Tommy for indsatsen. Kommunen har samtidig stoppet renholdelse
af toiletterne, dette har Bylauget også overtaget. Derudover var der udfordringer med
den nye pladsindretning, fordi der er ændrede krav fra myndighederne. Også kunstugen
kom formanden forbi i sin beretning, ugen var lavet i samarbejde med Strandens
grundejerforening, formanden lagde vægt på fællesskabet omkring de tre kunstprojekter
imellem byen og stranden, og bemærkede også at det havde afstedkommet at flere fra
stranden havde hjulpet til Sommerby.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Indkomne forslag:
Afvikling af medlemslån fortsætter, sidste rate
Orientering om igangværende drøftelser med Norddjurs kommune. Der har været
afholdt møde med kommunen om fartbegrænsning igennem byen, dette har til nu
resulteret i at der bliver iværksat trafiktælling samt hastighedsregistrering, for at
konstatere omfanget af problemet.
Der er tillige afholdt møde med 3 medarbejdere fra kommunen. Formanden har sendt et
forslag til kommunen om overtagelse af arealet omkring søen, således at vi selv kan
prøve at iværksætte diverse tiltag, selvfølgelig efter de samme regler i forhold til § 3 jord.
Kommunen er positiv i forhold til dette, og andre tiltag som blev drøftet. Der vil
fremover være 1 medarbejder som modtager alle henvendelser fra St Sjørup og sender
det rundt i systemet. På mødet blev drøftet vedligehold af søen, klipning af siv, opretning
af arealerne for enden af søen, er allerede påbegyndt på nordsiden.
Pladsindretning vedrørende Sommerby. Formanden fortalte om ønsker om at flytte
bodearealet længere mod nodrsiden af søen, så der kan blive bedre plads til udstillinger
og andet på sydsiden, herunder også etablering af toiletforhold på nordsiden. Foreløbig
blev der startet et udvalg med Torben og Ib, der er plads til flere i udvalget. Alle er
velkomne til at komme med indput og forslag, ved henvendelse til udvalget eller en fra
bestyrelsen. Pladsindretningen skal være på plads inden April af hensyn til ansøgninger
til myndighederne.
Kontingent fortsætter uændret
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer Klaus Mørch, Martha Vestergård og Maibritt Ølholm.
Som suppleanter vælges Pelle Nielsen og Ib Johansen
Jonna Castelli fortsætter som kasserer, som revisor fortsætter Olaf Madsen og Hans
Jørgen Kjærgaard
Eventuelt:
Bente opfordrer til at vi hænger referater og andet relevant i udhængsskabet, så alle kan
følge med.

Kirsten gjorde opmærksom på at alle mailadresser er offentlig tilgængelig på den måde
Maibritt rundsender, fremover bliver alt sendt som BCC.
Klaus spurgte til hvad der skal ske med tegnemaskinen, den bliver stående ind til videre.
Lars nævnte at bestyrelsen har vedtaget ikke at holde juletræ og fastelavn, men til
gengæld vil byen tilbyde at sørge for kørsel til Ørsted, hvis der er behov.

