
GENERALFORSAMLING  DEN 21. AUGUST 2021  

  

1. Valg af dirigent og stemmetæller  

Jan Jensen blev valgt  

2. Oldermandens beretning  

Se bilag  

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet  

Se bilag – Tilføjelse fra Jørgen, at udlejningen af div. går rigtig godt  

4. Kommende budget og fastsættelse af kontingent  

Bylauget håber at komme gennem kommende arrangementer med 

et overskud.   

Der er fortsat intet kontingent  

5. Indkomne forslag  

Ingen er modtaget  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Annette, Kirsten, Tina og Jørgen. Alle 

modtager genvalg.  

Alle blev genvalgt  

7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Sarah der modtager genvalg.  

Sarah blev genvalgt  

8. Valg af revisor.  

Bodil Walmod-Larsen modtog genvalg  

  

9. Valg af revisorsuppleant.  

?  

10. Evt.  

Mere frivillighjælp ønskes. Hvad kan vi gøre? Fx   

Fortsætte med den nye aktivitetsgruppe på facebook (her skal vi huske at gøre det 

tydeligt når der er folk der hjælper) Vi kan skille opgaverne mere ad og bede andre 

om at stå for hver aktivitet. Det kan være en god ide, at lægge arrangementer 

på facebook som en begivenhed og evt. oprette en Skuldelev by profil på instagram. 

(Tina og Annette kikker på dette). Vi skal være opmærksomme på, at ikke alle er 

på facebook og instargram.  

June (Dagli`Brugsen) har sat en reklame buk og foran butikken. Denne er 

alle velkommen til, at bruge. Denne kan bruges ved hvert arrangement i byen for at 

reklamere. Dette er valgt da brugsen ikke længere ønsker sedler ophængt i selve 

brugsen.  

Er det muligt at få en aktivitets kalender på byens hjemmeside?  

Der kom et forslag om der skulle udfærdiges en folder evt. til det 

kommende arrangement i oktober. (Jørgen ser på dette)  



Henrik (Østergade) arbejder fortsat på at ned sætte farten i byen og har 

haft besøg tidligere af kommunens borgmester samt politiet. Alle var enig i at farten 

virkede voldsom også fordi vejene i Skuldelev er meget smalle. Der blev også gjort 

opmærksom på der er perioder på dagen hvor det er værst bl.a. når skolebørn 

afleveres og hentes. Hvad kan der gøres for at ændre holdningen i byen? Super godt 

initiativ vedr. Hastighedslystavlerne. Kan der evt. Sættes flere op?  

Skal der lukkes af mellem hallen og boldbanerne? Der er åbenbart flere 

der kører bil og knallert på boldbanerne.  

Er det muligt, at politiet bliver mere synligt i bybilledet?  

Børnenes disco fest der normalt holdes ved gadekæret 3. fredag i august har været 

aflyst. Denne skal dog nok blive til noget blot et andet sted og en anden dag. (Sarah 

er på sagen)  

Vil det være en mulighed fx at arrangere legestue for børn næste gang vi har 

generalforsamling. For at få byens børnefamilier til at deltage. Samtidig tænkers der 

flere løsninger da ønsket fra bylauget er at flere deltager næste år.  

Kommende arrangementer:  

Der arbejdes på at starte fællesspisning op igen på Nordgården (Sarah er 

i gang)  

Byfest den 2/10 med løb og lege i og uden for hallen. Samt salg af mad 

og drikke (Multikultur / SSSK / Løbs arrangørerne og Bylauget er i gang) 

 

 


