
Referat fra generalforsamlingen i Lysabild Landsbyråd 2020 

Afholdt tirsdag den 20. oktober kl. 19 i multisalen i Lysabild Børneunivers 
 
 

1. Formandens beretning 
Formandens beretning blev lavet i januar og er trykt i Lokalbladet for Lysabild Sogn: 
https://www.lysabild-sydals.dk/lokalbladet/arkiv/lokalbladets-arkiv-2020/  
 
Landsbyrådets tilbageblik på 2019 
Traditionen tro vil jeg starte det nye år med at fortælle lidt om hvad Landsbylauget har lavet det 
forgangne år. 
 
Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals 
Sidste år skrev jeg lidt om arbejdet med at få lavet en masterplan for Sydals, hvor 
omdrejningspunktet er kystturisme. Landsbylaugene har for længe siden afleveret alt materialet til 
kommunen, som har til opgave at samle det og skrive selve masterplanen. Det har trukket noget ud, 
men vi håber at vi får det endelige resultat i starten af januar. Vi har faktisk aftalt et møde den 22. 
januar, hvor planen skal præsenteres for politikerne. 
Vi havde i foråret et møde med Aase Nygaard og embedsmænd fra forvaltningen hvor vi blandt 
andet drøftede trafiksikkerhed i Skovby, Lysabild og Tandslet. Det ser nu ud til at der sker noget i 
Skovby på Skovbyvej, mens det ser lidt sværere ud i Lysabild og Tandslet. I Lysabild har tidligere 
trafiktællinger vist at der ikke køres for stærkt på Lysabildgade, så derfor mener kommunen ikke der 
er behov for ændringer. Så taktikken må fremover være at påpege at en hastighed på 50 km/t er for 
høj på visse dele af Lysabildgade. 
 
Landsbymarked 
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med stor opbakning fra alle, såvel fra stadeholdere, 
hjælpere og publikum. Kunstudstillingen i kirken havde mange besøgende, og det nye tiltag med 
”Bike & Run” var en stor succes. En stor tak til alle der bakker op om markedet, og vi er klar igen 
med et nyt marked den 12.-13. september 2020.  
Hovedkraften i markedet har i mange år været Birthe Bladt, der har koordineret aktiviteterne. 
Birthe har valgt at trække sig fra posten, og jeg vil gerne sende en kæmpe stor tak for det arbejde 
Birthe har lavet igennem alle de 10 år markedet har eksisteret.   
Vi har en idé om at Birthes markedsopgaver skal fordeles på 2 eller flere personer. Hvis du, din nabo 
eller andre kunne have lyst til at give en hånd med til Landsbymarkedet, vil vi gerne høre fra jer. 
 
Multisalen 
Vi kan nu sætte endelig punktum for vores udestående med kommunen omkring Multisalen, idet 
jeg har betalt de resterende 16.500 kr. Det næste, vi arbejder på, er at få købt nogle flere borde og 
stole, så det bliver lidt nemmere at gennemføre de ”åben skole” aftenener hvor vi er omkring de 
200 deltagere. 
 
Landsbybus og –bil 
Der er ikke så meget andet at sige end at projektet er slut efter 3½ år og at det ikke har været 
muligt at finde finansiering til at fortsætte. Jeg vil gerne sige stor tak til alle – og især Allan Tychsen - 
der bidraget til projektet kunne gennemføres. 
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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. 
Godt nytår 
Erling Junker 
 
Yderligere kunne bestyrelsen fortælle, at siden beretningen i januar er der bl.a. sket følgende: 

• Der er indsendt forslag om trafikregulering (og et enkelt sted udvidelse) af Lysabildgade til 
kommunen, men vi har intet svar fået. Der har dog været trafiktælling og hastighedsmåling her 
efter skolestart i august. 

• To frivillige har meldt sig til at arbejde med landsbymarkedet, hvilket desværre først bliver 
realiseret i 2021. 

• Der er indkøbt 16 nye borde og 75 stole ifm. Multisalen. Prisen på 30.000 kr. er finansieret af 
Landsbyrådet og Åben skole samt kommunens pulje til borgerinitiativer. 

• Sønderborg kommune arbejder med en ny landsbybus-ordning, nu i stedet med timebetaling. 
Denne gang er Mommark Landsbylaug med i projektet. 

 

2. Regnskab 
Regnskabet for 2019 viste et netto overskud på driften med 2.838,80 kr. Egenkapitalen var således 
på 41.355,12 kr. ved udgangen af 2019. 
Fonden for Lysabild Landsbymarked fik et overskud på 7.364,06 kr. ved landsbymarkedet i 
september 2019. Fondens egenkapital er derefter 23.057,78 kr. 
 

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

4. Eventuelt 
Landsbyrådet orienterede om en ansøgning til den nationale landdistriktspulje om at lave en 
fællesindkøbs-forening for individuelle varmepumper eller fælles varmepumpeløsninger i områder 
udenfor kollektiv forsyning – altså en slags lokal fjernvarme. 
Spørgsmål fra borger: Var det en idé at prikke til sommerhus-grundejerforeningerne i Skovmose i 
forbindelse med sådan et projekt? 
Svar fra Landsbyrådet: Desværre er projektet udelukkende til privatboliger, hverken til sommerhuse 
eller erhverv. 
 

Referent: Tina Lydiksen/20.10.2020 
 
 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde den 20. oktober 
På et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis: 
Formand og kasserer: Erling Junker 
Bestyrelsesmedlem: Allan Tychsen 
Bestyrelsesmedlem: Karin Danielsen 
Bestyrelsesmedlem: Tina Sahl Lydiksen 
 


