
Generalforsamling Dyndved Bylaug Den 6. marts 2018 

Ved Ulf Nørulf 

Hold byen ren den 2/4 

Der deltog 19 voksne og 4 børn. Det var knap så mange som vi plejer. Sidste år deltog der 26 voksne og 5 
børn. Men der blev alligevel samlet 48 kg affald og 6 kg dåser. Det var et rigtig fint vejr så vi havde en 
hyggelig eftermiddag ved Dyndved Hav. 

Påske idyl 

I november 2016 satte vi de første blomsterløg i trekanten. De kom rigtig flot til påske. Vi fik igen i år nogle 
løg. Så den 12.nov. blev der sat løg igen i trekanten og lidt omkring. Det var Marianne, Annemie, Mona, 
frede, Jutta og Leif som er arkitekter på det. 

Sommertur til Jollmandsgården 

Torsdag den 8.juni bød Dyndved Bylaug på en tur til Jollmandsgård i Holm. 

Vi havde arrangeret os med en bus fra GF-taxi. 

Vi blev modtaget af 3 frivillige fra støtteforeningen og fik fortællingen om den gamle gård, som er opført i 
1700-tallet. Det er en gruppe ildsjæle der 2002 besluttede, at de ville redde den faldefærdig gård fra ruiner til 
en unik turistattraktion. 

Efterfølgende fik en rundvisning på gården og afslutte med den medbragte kaffe. 

Dyndved Bylaug stod for ar arranger sommerfest i år. Vi fik faktisk startet i god tid med at finde ud af hvad 
der skulle ske. Den største udfordring var vejret. Søndag inden vi skulle holde sommerhyggen styrt regnede 
det så voldsomt. Så der blev lagt mange planer på hvordan vi skulle afvikle aftenen. Heldigvis var vi så heldig, 
at det var den fineste sommeraften man kunne tænke sig. Mona og Frede kunne deltage i hyggen, men de 
gjorde pladsen og stranden ren for affald og slog græsset. Det var desværre nogen som havde brændt affald 
med glas. Så det var et værre svineri. men pladsen var bare ryddet op, så det var bare til at rykke ind. 

Vi havde forskellige spil, som man kunne deltage i. Jeg syntes det var en rigtig god stemning. Folkene 
blandede sig og fik snakket på kryds og tværs. Det var mulig at deltage i kongespil, terningspil, stigegolf, 
snobrødbagning, lave skumfiduser og så kunne man lave en drømmefanger. 

På trods af afmeldinger og høstarbejde var vi alligevel mødt omkring 66 op fra begge byer. 

Der var pølser, ål og sodavand. Vi havde en lille udfordring med betaling, da der var mere som ville betale 
med mobilepay. Det har vi fået løst nu, men det kommer Bente nærmere ind på 

Heldigvis var der også nogle friske damer som havde taget kaffe og kage med. 

 

 



Juletræstænding den 30. nov. 

Vores faste juletræs mandskab havde sørget for et rigtig flot juletræ. Og igen lade Inga og John lokaler til 
julehygge bagefter vil havde sunget juletræet velkommen. Igen havde vi nogle hyggelig timer sammen. 

Landsbylaug møde i Stolbro 

Bestyrelsen var inviteret til møde hos Peter Christiansen i Stolbro. Det var de Nordalssiske Landsbylaug som 
inviterede. Landsbylaug er under landdistrikt udvalg. Landdistrikt udvalg består af 4 politiske 
repræsentanter, 7 repræsentanter fra landsbyforum og 1 repræsentant fra kommunen. 

De havde inviteret Jan Bossen til at fortælle om hvilke projekter de havde gennemført og hvilke projekter 
som var under udarbejdes. Jan har været med i den gruppe som har startet på Nordals projekt. Staten gav i 
sin tid 11 tilladelse til steder i Danmark, hvor der måtte laves kystnære bebyggelser. Det var kun 4 projekter 
som bliver til noget. Og det ene er på Nordals. Jan oplyste at de var kommet et godt stykke hen ad vejen. De 
har fået midler at stifte et selskab som skal skaffe midler at lave det ferieresort. Jeg har så hørt, at lodsejere fra 
Havnbjerg, at næsten al jord er købt.  

Endvidere havde de inviteret Lars Riemann og Iben Nielsen fra Sønderborg forsyning. De havde fået til 
opgave at planlægge en havmøllepark i Lillebælt mellem Nordals og Fyn. Projektet er stadig på tegnebrættet 
og der er masser af undersøgelse i gang på mange fronter. Lige nu er det gået lidt hårknude i det om 
placeringen. For Fynboerne vil ikke have den så tæt på. Placeringen kan dog ikke flyttes meget, da der en 
masse restriktioner i Lillebælt. Skulle de have heldet med sig til at bygge havmølleparken bliver Sønderborg 
Kommunen selvforsynet med el. 

Man har 2 forslag med vindmøller størrelser 

1. 20 store  250m høj 8,0 megawatt 
2. 44 små 145m høj 3,6megawatt 

Pris 2,5 mia. kr. 

20% skal være med ejerandele med de omliggende kommuner. 

Sønderborg – Aabenraa – Faaborg – Assens – Ærø 

Der bliver mellem 30 – 40 jobs omkring parken. I byggeperioden bliver der midlertidig ca. 2400 jobs 

For at indfries kommunes klimamålsætning skal der tilføres 120 megawatt, men man søger alligevel om 160 
megawatt- 

Vindmøllerne kan også være en turistattraktion, da man har i tankerne at man kan komme ud til 
vindmøllerne og endda komme op i dem. 

I den kommende sæson har vi snakket om forskellige besøgs muligheder. Det kan være en vinbonde på 
Sydals, Sønderborg lufthavn, I spejdernes fodspor, Schagenborg Slot, Kammerslusen, Zeppelin museet, Gram 
gods. 

Det er kun forslag. Er der andre forslag som I syntes kunne være interessant, så kom med det. 



Det er netop gennem vore arrangementer vi også gerne skulle tiltrække vore unge beboer, som heldigvis 
kommer mere af. Vi har uheldigvis ikke noget samlingssted, som man kan samles i og lave forskellige ting 
som har vores interesse. 

Jeg vil slutte af med at takke alle som har ydet en indsats for vore lokalsamfund. Det vi er så stolte af. 

 


