
 

   

Henrik Henriksen 22 78 33 73 mail: f11793@danfoss.com  

Bente Bladt  74 45 94 03 mail:  b.bladt@mail.dk 

Marianne Berndt 30 74 94 42 mail:  mariberndt@gmail.com  

John Skjøth 74 45 93 34 mail:  ims@bbsyd.dk 

Jutta Petersen 61 41 09 98 mail:  jutta.petersen@bbsyd.dk 

 

  

Referat fra 
Generalforsamling i Dyndved Bylaug. 
Torsdag den 6. marts 2014 
kl. 17 til ca. 21 
 

Sted: 
Nymølle kro, Guderup 
 

Dagsorden: 
 

Generalforsamling ifølge vedtægter for Dyndved Bylaug. 
 

 Valg af dirigent. 
Lisbeth Tang blev valgt. 

 Bestyrelsens beretning. 
Henrik berettede fra året der gik.  

 Bl.a. blev nævnt at sagen om spærring af Møllehøjvej blev løst så små 
køretøjer nu må køre der året rundt, mens tung trafik er begrænset til at 
bruge vejen fra marts til oktober. 

 Der nævntes vores hyggelige dag med affaldsindsamling Hold Dyndved Ren 
som kommer igen i 2014.  

 Han fortalte om udflugten til Vojens Affaldshåndtering 

 Han nævnte hvordan arbejdet med udviklingsplanen var startet med et møde 
på Kær. Om vore møder med landsbylaugskoordinatoren Connie Skovbjerg.  

 Indvielsen og den flittige brug af Informationsvinduet. 

 Loppe og plantemarkedet blev nævnt. 

 Til sidst opfordredes alle til at holde sig orienterede i Informationsvinduet 
(Dyndvedgade 18) og via hjemmesiden www.dyndvedbylaug.dk, da det er et 
stort arbejde at skulle rundt med sedler om arrangementer. 

 Kontingent kan betales v arrangementer, eller til bylaugets konto. 
 

 Regnskab og fastlæggelse af kontingent. 
Bente førte os igennem regnskabet og kontingentet blev som sidste år 35 kr.             
pr. person. 70 kr. for par. 
 

http://www.dyndvedbylaug.dk/
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 Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 

 Valg til bestyrelse:  
på valg er  

 John Skjøth (ønsker ikke genvalg) 

 Jutta Petersen (ønsker genvalg) 
Der blev valg, idet 3 kunne tænke sig at komme i bestyrelsen. Foruden Jutta, var 
de andre kandidater Tina fra Dyndved Søndergade 8a og Mette fra Dyndved 
Vestergade 7. Tina og Jutta blev valgt. Der er plads til Mette som 1.supp/ 
ambassadør. 

 

 Valg af revisorer - som pt. er Conny Ernst og Jørn Schulz 
Conny og Jørn tog imod genvalg 
 

 Eventuelt.  

 Marianne opfordrede til at vi alle huskede at få vore naboer med til de 
forskellige arrangementer. 

 Vita opfordrede til at hundeluftere tog hundens efterladenskaber med sig. 

 Lisbeth syntes det havde været en god aften, som fik os til at tænke over 
hvorfor vi bor i Dyndved. 

 
 
 
 
 

 

Mød op og få indflydelse på dit lokalsamfund 

Tilmelding til bestyrelsen senest søndag den 1.marts 2014. 
 
 
Der er denne aften mulighed for at købe medlemskort. Du kan også overføre beløbet til konto nr. 8013 
1014047. Husk da at påføre dit navn, så vi ved hvem der har indbetalt. 
 

 


