
Referat fra generalforsamlingen i Landsbyforeningen  

torsdag den 27. maj 2021. 
 

 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Inger Fischer blev valgt og fandt, at generalforsamling var lovligt indvarslet. 

   

2. Formandens beretning. 

Flemming, som er konstitueret formand, berettede om følgende: 

 

Landsbyforeningens aktiviteter i 2020: 

• Grøfterens og juletræsfest blev aflyst pga corona. 

• Sct. Hans blev afholdt 

  

 Fællesforeningens aktiviteter i 2020: 

• Fastelavn, fællesspisning og dilettant blev afholdt.  

• Madlavning for mænd, børnegymnastik og TRX påbegyndtes med lukkede ned pga corona. 

• Muldtoilettet blev færdiggjort. 

• Der blev givet fondsmidler til TRX-udstyr og lydanlæg. 

• Hjertestarteren fik nyt batteri og blev serviceret. 

 

I 2021 har vi indtil videre fået en mobilmast, ny opvaskemaskine og istandsat musiklokalet i 

forsamlingshuset 

 

3. Regnskab. 

Flemming gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

 

4. Kontingent. 

Kontingentet fastholdes til 60 kr. pr. husstand. 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Bestyrelsen: 

Britt Sprecher - blev genvalgt. 

Kim Jochumsen - ønskede ikke genvalg. I stedet blev Henrik Mølgaard valgt. 

 

Suppleanter: 

1. suppleant - Britta, indgik i bestyrelsen efter Nis. Ny 1. suppleant blev Sandra Petersen. 

2. suppleant - Kirsten Lund blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisorer. 

Henrik Bondesen og Inger Fischer blev genvalgt. 

 

  



8. Beretning om lokalrådets arbejde og i ulige år, valg af repræsentant til lokalrådet. 

Palle Guldberg overtog posten efter Nis sidste år.  

Palle modtog genvalgt. 

 

Palle fortalte, at der i 2020 var opsat en mobilmast efter en del ventetid. Men nu fungerer den 

rigtig godt for Telia og Telenor kunder. 

Bl.a. Vadehavscentret og UHR har ytret ønske om, at YouSee/TDC også kommer på masten. Det er 

dog ikke noget, vi i landsbyforeningen kan gøre noget ved.  

 

Palle har haft møde med Teknisk Udvalg om det store skilt ved Vadehavscentret, som vi og 

Vadehavscentret ønsker bliver fjernet, da den ikke passer ind i landsbyen. De var enige i, at den skal 

væk, men forvaltningen stritter imod, så sagen er pt strandet der. 

 

V. Vedsted Vej har et farligt sving. Der sket en del ulykker de sidste 10 år. Én med dødelig udgang.  

Palle har skrevet til Teknik og Byggeudvalget og bedt dem kigge på strækningen og evt. sætte 

hastigheden til 60 km. 

 

Der vil blive lavet et bump i den østlige del af byen i 2022 – nok hvor cykelstien krydser vejen eller 

lige før. 

 

Hele byen er registreret som ”lokalby i planlagt byzone” og har været det siden kommunal-

reformen. 

Det betyder, at man som landmand, ikke kan få lov til at udvide husdyrbruget. Derved er det også 

sværere at få solgt sin landbrugsejendom, hvis man vil det. 

Dog vil forvaltningen lægge op til, at byen bliver en ”landsby i landzone”. Det forventes at være 

klarlagt 2021/2022. 

 

9. Eventuelt 

Der blev ytret ønske om, at vi kan afholde virtuelle foredrag. 

 

Dette er helt i tråd med, at vi ønsker at få brugt forsamlingshuset mere. Per Clausen vil gerne være 

tovholder på fx online foredrag fra Århus Universitet. 

 

Musiklokalet, som er renoveret, er oplagt til sådanne arrangementer.  

 

Muldtoilettet ved bålhytten er for længst færdigt. Dog mangler der en officiel indvielse, så vi kan 

”bevise” over for de givne fonde, at pengene er blevet brugt til formålet. 

Det kunne evt ske i forbindelse med Bier um Vier.  

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Marianna  


