Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd 2022
Den 24. marts kl. 19.10 i multisalen i Lysabild Børneunivers (i forbindelse med sidste aften i
Åben skole og borgermøde 3 i ”Projekt plads til fællesskab”)

1. Formandens beretning
Formanden henviste til den fulde beretning, der er trykt i LokalBladets januar 2022 udgave:
https://www.lysabild-sydals.dk/lokalbladet/arkiv/
Han tilføjede desuden:
Der bliver Landsbymarked igen den 17. september i år.
Projektet om fælles varmeløsning startede med et lidt lunkent borgermøde på Skovby Kro i 2021.
Borgerne var ikke begejstrede for at stå med ansvaret for drift. Siden har landsbyrådet haft kontakt til
Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Forsyning, der er interesserede, men de kræver at der skal
etableres et særligt selskab til den lokale fjernvarme og at kommunen går ind i sagen. I denne uge er
der møde på embedsmandsniveau om sagen, men landsbyrådet vil arbejde på at få det løftet til
politisk niveau så hurtigt som muligt.
Cykelstier: Strækningen Lysabild-Asserballeskov skal projekteres nu som den sidste af de strækninger,
som landsbyrådene på Sydals havde med i den oprindelige plan.
Cykelstiprojektet i Mommark står færdigt nu.

2. Regnskab
Største post er Lokalbladet (både hvad angår indtægter og udgifter) og desuden bankgebyrer.
Tilskuddet fra Sønderborg Kommune er til gengæld øget pga. gebyrerne.
Landsbyrådet har haft en aktivitet – nemlig valgmødet.
Regnskabet for 2021 viser et netto overskud på driften med 4.177,50 kr. Egenkapitalen var således på
42.295,31 kr. ved udgangen af 2021.
Landsbymarkedet gav et lille overskud på 1.450,01 kr. og Markedsfondens egenkapital er 17.507,79 kr.
ved udgangen af 2021.
Markedspuljen havde en enkelt ansøgning fra 5. klasse til deres Bornholmertur i 6. klasse på 2.000 kr.
Klassen kunne ikke – som normalt – tjene til turen i Åben skole pga. corona lockdown.
Kassereren opfordrede til at flere foreninger eller lokale initiativer søger markedspuljen.

3. Valg til bestyrelsen
På valg var Erling Junker og Tina Lydiksen. Der var ingen andre kandidater. Begge modtog genvalg og
blev valgt.

4. Eventuelt
Kaffen og kagen er klar ☺
Referent: Tina Lydiksen/24. marts 2022

Konstituerende bestyrelsesmøde samme aften – efter generalforsamling og borgermøde:
Bestyrelsens konstituerede sig på følgende vis:
Formand og kasserer: Erling Junker
Bestyrelsesmedlem: Allan Tychsen
Bestyrelsesmedlem: Karin Danielsen
Bestyrelsesmedlem: Tina Sahl Lydiksen

