Referat fra generalforsamlingen i Lysabild Landsbyråd 2018
Afholdt i Åben Skole torsdag den 22. februar kl. 19.30
Formandens beretning (oprindeligt bragt i januar udgaven af LokalBladet)
Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals
Sidste år skrev jeg lidt om vores samarbejde med de øvrige landsbylaug i Sydals og vores
møder med kommunen. Selvom der var mange positive meldinger fra kommunen, så
skete der ikke rigtigt noget. Men det skal jeg love for der gør nu. I budgettet for 2018
er der afsat penge til en cykelsti fra Skovby til Kegnæs og der er afsat kr. 250.000,- til at
forbedre forholdene for kitesurferne ved Drejet. Målet med samarbejdet er at få lavet
en fælles udviklingsplan for hele vort område, bl.a. med fokus på kystturisme. For at
hjælpe projektet videre har vi fået godt 100.000 fra statens landdistriktspulje. Det næste
skridt er at der vil blive indkaldt til 3 borgermøder, et møde i Tandslet for Mommark og
Tandslet, et møde i Lysabild for Lysabild og Skovby og endeligt et møde på Kegnæs.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med stor opbakning fra alle, såvel
fra stadeholdere, hjælpere og publikum. Vejret var ikke det bedste, men humøret var
alligevel højt. Det kan være, det er derfor at overskuddet ikke blev så stort i år, men det
gør ikke så meget, vi er klar igen i 2018.
Landsbybusser
Nu har bilerne kørt i 1½ år, og selv om vi kan se en nedgang i vintermånederne, så bliver
de stadig brugt flittigt. Projektet har nu fået tilført yderligere midler både fra staten og
kommunen, dog med det formål at undersøge muligheder for alternative finansieringsmetoder.
Men det betyder, at bilerne også vil køre i 2018.
Blomsterløg
Med Sanne Boysen som initiativtager har Landsbyrådet i samarbejde med Skovby
Landsbylaug ansøgt kommunen om at få sat blomsterløg langs cykelstien fra Lysabild
til Skovby. Projektet er nu blevet udført og nu glæder vi os til at se resultatet til foråret.
Stor tak til Sanne.
Bladet
Det er fantastisk flot, at vi kan blive ved. Og herfra skal der lyde en stor tak til redaktionsgruppen
der gang på gang får produceret et flot blad. Også en stor tak til de annoncører,
der gør det muligt at få det trykt og bragt ud. Og tak til LSG, og spejderne som sørger for
udbringningen.
Erling Junker

Regnskab
Regnskabet for 2017 viste et netto overskud på driften med 2.280,26kr. Egenkapitalen er således på 34.863,11 kr.
ved udgangen af 2017.
Fonden for Lysabild Landsbymarked fik et overskud på 2.189 kr. ved landsbymarkedet i september. Heraf blev der
uddelt 1.000 kr. til Zy og Bix. Fondens egenkapital er derefter på 16.474 kr.

Valg til bestyrelsen
På valg var Erling Junker og Tina Lydiksen der begge modtog genvalg.
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