Refferat fra ordinær generalforsamling i St. Sjørup Bylaug
Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19.00
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Valg af dirigent – Olaf Madsen valgt
Formandens beretning – Året gået med lidt, i underkanten, udlejning af huset,
Sommerby og kulturprojekt. Der har været de sædvanlige aktiviteter i huset med Joga,
Tirsdags kaffe, Tøj salg og senest Billard. Boje og Eriksen Landbrug I/S sponsorerede 2
grise, som en tak for den ulejlighed de måtte have påført byen. Grisene blev brugt dels
ved festen i anledning af besøget fra Kolindsund i foråret og dels ved spisning på den
sidste sommerby dag i juli. Til første arrangement fungerede det perfekt, hvorimod der
ikke var nok til alle til spisning ved Sommerby afslutningen. Årets Sommerby vil blive
husket for det skønne vejr. Desværre også for indbrud, såvel i fælleshuset som hos
kassereren, hvor byen selvfølgelig betaler selvrisikoen for udskiftning af døren. Endnu et
tiltag i året er Frøkoret, som nu står og forhåbentligt fremkalder et smil i ny og næ. Et par
gange havde vi glæde af at låne PA anlæg fra Rougsø fællesråd, som vi i øvrigt har
besluttet skal have byens Muskianlæg, så det fremover kan lånes der også. Der er
kommet Billardbord til huset og der spilles hver Onsdag kl. 19.00 - , tilmed arbejdes der
med at lave en Fredagscafe, med billard. Som tilføjelse til formandens beterning blev
der gjort opmærksom på at St. Sjørup vandt en sang konkurrence i Hevring med en bysang, og ved samme lejlighed blev byen kåret til ”Årtiets Landsby”
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Indkomne forslag:
Medlemslån afvikles som planlagt med ca. 10.000 kr. i år
Det blev vedtaget at bestyrelsen kan undersøge mulighederne for finansiering af
istandsættelse af overetagen på fælleshuset
Forslag om tiltag til nedsættelse af hastigheden gennem byen, blev livligt drøftet og der
fremkom forslag om såvel chikaner, belægning med brosten i bånd, indsnævring af vejen
nogle steder, samt en bamse eller andet som vinker til bilisterne når farten er nede på
50, bestyrelsen arbejder videre med opgaven.
Generalforsamlingen besluttede at kontingentet fortsætter uændret.
Genvalg til Lars Gaaei, Birgitte Poulsen, Hanne Hedevang og Torben Fausø. Som
suppleanter vælges Pelle Nielsen og Kathrine Hejls.
Jonna Castelli fortsætter som kasserer, som revisor fortsætter Olaf Madsen og ny bliver
Hans Jørgen Kjærgaard
Eventuelt – Sommerby afholdes i 2019 for 25. gang, og bestyrelsen opfordrer til at der
eventuelt nedsættes et udvalg som kan arbejde med forslag til en særlig festligholdelse i
denne anledning. Der blev ikke lavet et udvalg på generalforsamlingen, så der er plads til
at nogen eller nogle kan melde sig til denne opgave. Der var allerede stemning for at vi
skal have lavet en jubilæums T-Shirt.

