Bystævne d. 30. juni 2021
Referat

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af ordstyrer
Valg af stemmetællere
Oldermanden aflægger beretning
Skatmesteren aflægger regnskab og forelægger budget
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af oldermand/kvinde
Valg af 4 bymænd/kvinder
Valg af 2 stedfortrædere
Valg af 2 tilsynsmænd og 1 stedfortræder
Evt.

Mette Brynnum bød velkommen på Landsbylaugets vegne.
Ad 1. Leif Jakobsen, Brovej 3 blev valgt som ordstyrer, og det konstateredes, at Bystævnet var lovligt
indkaldt.
Ad 2. Stemmetællere: Kun efter behov
Ad 3. Oldermandens beretning (Se bilag) samt kommentarer og information fra de fremmødte.
Bemærkninger:
 Antal interesseret i hurtigere Internet og tilmelding til Fibernet var 36 husstande. Hvis der på et
tidspunkt dannes en interessegruppe, kan det vise sig, at der i praksis er flere interesserede. Vi er
for lille et geografisk område til der er et selskab, der vil binde an med etablering.
 Der blev spurgt ind til eksisterende viden omkring Liljenborg Ejendomme´s planer om anvendelse af
de grønne områder.
 Det bemærkes, at nedgang i medlemstal ikke kun skyldes Corona og nedsat aktivitetsniveau, men
også hvor aktive vi er i forhold til opkrævning af kontingent. Kan det gøres anderledes?
Beretningen blev vedtaget.
Ad 4 og 5. Regnskab og budget blev gennemgået og vedtaget. Pga. kassebeholdningen besluttedes det at
bibeholde samme niveau for kontingent.

Ad 6. Ingen
Ad 7. Oldermand: Andreas Brandrup Elkjær (Veddelev Bygade 70) opstillede og blev enstemmigt valgt.
Ad 8. Valget af 4 bymænd/kvinder blev: Kasper Thomsen (Fiskervejen 9), Mayu Lund (Brovej 4D), Mette
Brynnum (Veddelev Bygade 11), Trine Virklund (Veddelev Bygade 55).
Ad. 9. Valget af 2 stedfortrædere blev: Jytte Bram (Fiskervejen 3) og Henny Nielsen (Brovej 3).
Ad 10. Valget af 2 tilsynsmænd blev: Palle Aagaard (Veddelev Bygade 65) og Tonni Bundesen (Veddelev
Bygade 26), stedfortræder: Leif Jakobsen (Brovej 3).
Ad 11. Evt. En opdatering af den eksisterende lokalplan blev debatteret. Der var bred enighed om ikke at
tage initiativer i den retning på nuværende tidspunkt:
- dels er timingen dårlig i forhold til kommunens nuværende ønske om at skille dele af byens areal ud i en
særskilt lokalplan,
- og dels vurderes det, at vi bedst passer på byens særpræg med den eksisterende lokalplan og de
dispensationer, der løbende foretages.
Referent: Henny Nielsen, d. 30-JUN-2021

Bilag:
- Oldermandens beretning, Regnskab 2020/budget 2021
-

Ordstyrer: Leif Jakobsen

