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1. Valg af dirigent 

a. Lars Ole Hansen blev valgt med akklamation og almindelig forsinkelse 

2. Valg af stemmetællere 

a. Lis L. Madsen blev for sidste gang valgt - sammen med Lene Jønsson 

3. Formandens beretning 

a. Formanden indledte med en historisk beskrivelse af byens og laugets 

oprindelse, hvorefter hun gik over til at omtale nogle af de væsentligste 

aktiviteter, som bestyrelsen har beskæftiget sig med i det seneste år: 

Stibelysning på stien fra Hedehusene til Reerslev, trafikken på 

Brandhøjgårdsvej, projekt ”Ren by”, juletræstænding med spisning og 

underholdning samt julestue på skolen, Sct. Hans i Lergraven, 

Hedelandsfestival i samarbejde med Klubben, fjern-/nærvarme projektet 

samt café-udvalgets mange fantasifulde og vellykkede arrangementer. 

Endelig blev det nævnt at Landsbylauget selvfølgelig deltager i 

”Paraplyudvalget”, som koordinerer samarbejdet mellem byen mange 

foreninger og organisationer. 

b. Herefter blev ordet givet frit og der blev stillet spørgsmål og forslag fra 

deltagerne om bl.a. indsatsen for at øge medlemstallet, om muligheden for at 

flytte juletræstændingen til fredag, ligesom det blev bemærket at 

spørgsmålet vedrørende stibelysningen også havde historiske perspektiver 

ligesom trafikken på Brandhøjgårdsvej. Det blev også påpeget, at det i 

forbindelse med det kommende kommunalvalg ville være vigtigt at få 

koordineret alle byens interesser som forberedelse til et fælles valgmøde i 

byen. Menighedsrådet ønskede Landsbylauget tillykke med 25-års-jubilæet 

og kunne oplyse, at man ville stå for aftenens underholdning (rent 

økonomisk). Der blev også spurgt til det fælleskommunale samarbejde 

mellem landsbyerne i kommunen, og det blev oplyst at det p.t. kører på 

meget lavt blus.  

c. Herefter blev formandens beretning godkendt med klaps. 
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4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

a. Kassereren gennemgik regnskabets enkelte punkter, der var opstillet klart og 

overskueligt, hvorfor der ej heller blev stillet relevante spørgsmål herti,l inden 

det blev godkendt med klapning og rosende ord fra dirigenten. 

5. Indkomne forslag. 

a. Ingen forslag 

6. Fastsættelse af kontingent.  

a. Bestyrelsens forslag om uændret 150 kr blev vedtaget, med en enkelt 

erindring om, at man skulle arbejde videre med forslaget om at gøre det 1. 

års medlemskab gratis for nytilflyttere. 

7. Valg af  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

a. Den nye bestyrelse blev: 

i. Nick Ziegler 

ii. Michael Michaelsen 

iii. Sigrid M. Rasmussen 

iv. Torben R. Nielsen 

v. Lars Andersen 

vi. Finn Gottrup 

vii. John Severin 

viii. Anne Birgitte Stubkjær Christensen 

b. Som suppleanter: 

i. Michael B. Clausen 

ii. Kirsten Halby 

8. Valg af revisorer og suppleant 

a. Bilagskonrollanterne Niels Willumsen og Jesper Petersen blev genvalgt 

b. Helle L. Thomsen blev valgt som bilagskontrollantsuppleantrice. 

9. Eventuelt 

a. Lis Madsen takkede for mange gode år i byen og i Landsbylauget 

b. Jytte Paris slog til lyd for en mere aktiv indsats for at få bygget ældreboliger i 

byen, som kan gøre det muligt for de ældre medborgere at blive boende i 

landsbymiljøet. Der udspandt sig en længere debat om dette emne, men det 

blev slået fast, at det er vigtigt at Landsbylauget går aktivt ind i sagen og at 

der er stor interesse for sagen 

c. Herefter kunne dirigenten takke forsamlingen for god ro og orden uden 

tumulter og ukvemsord og erklære jubilæumsgeneralforsamlingen for 

afsluttet, så man kunne gå over til den mere festlige fejring af fødselsdagen. 
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