Generalforsamling for Kær halvøs
landsbylaug 2016
D. 15-03-2016, Kl 20.15

1. Valg af dirigent
Helmer Sander Larsen
2. Bestyrelsens beretning
På vegne af bestyrelsen fremlagde Kenni beretningen, som indeholdt de begivenheder som
bestyrelsen havde beskæftiget sig med i landsbylauget. Kenni lagde også op til en debat
omkring kommende emner til indholdet i vores udviklingsplan. Derefter var ordet frit til evt.
drøftelser som beretningen kunne give anledning til. Der blev bl.a. stillet spørgsmål angående
den opstillede skulptur på Nørremark, og om hvornår den skal udskiftes med noget andet.
Det er muligt at søge om at få en anden og det blev foreslået at få dette gjort. Der var
tilslutning til bestyrelsens forslag om at få tilbageført den seneste lokalplansændring 4.9-4.
Også et forslag om at se på mulighederne for at ændre Kærbygade fra en dobbeltsporet til en
såkaldt 2 i 1 vej, blev der bakket op om. Generalforsamlingen ønskede også at vejstrækningen
på Vestermark mellem Motortrafikvejen og Kærbygade blev opstreget, da det er umuligt at
orientere sig, hvis man kører på cykel i de mørke timer. Der var ønske om bedre belysning på
Vestermark. Bedre kloakering på vejene var også et ønske. Der blev spurgt til mulighede for
at bevare den midlertidige sti langs med Kær bæk, som kommunen i øjeblikket er ved at
etablere i anledning af spejderlejren. Der var ønsker om shelter på Arnkil og endelig var der
ønsker om en tunnel på Midtborrevej under motortrafikvejen. Alle ønsker skal indarbejdes i
vores udviklingsplan og udgøre vores ønsker for fremtiden. Beretningen blev sat til
afstemning og blev godkendt.
3. Indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag
4. Regnskab 2015
Hans Iversen gennemgik året regnskab og det blev godkendt.
5. Budget 2016
Hans Iversen gennemgik budgettet for 2016.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Rune Petersen modtog genvalg
Kenni Nielsen modtog genvalg
Generalforsamlingen kunne ikke finde en kandidat til posten som det sidste
bestyrelsesmedlem og bestyrelsen må klare sig med de valgte + suppleanterne til næste
generalforsamling.
7. Valg af suppleanter

Poul Evald
Mie Wilkenskjeldt
8. Valg af revisor
Dorthe Nielsen modtog genvalg
9. Eventuelt
Affald omkring Burger King er et problem. En person fortalte, at der lige var blevet ryddet op,
men det varer desværre ikke længe før det flyder med affald igen.
Spørgsmål angående hjertestarter. Det blev oplyst, at der arbejdes på at få en hjertestarter
på Kærbygade 19, som skal placeres udenfor på bygningen.
Der blev forespurgt om der kunne arbejdes på at få en dag om året, hvor der kunne laves 1.
hjælps kursus på Kær Halvø
Rengøring af Kær den 17. april kl. 10.00. Mødested ved Honninghul nr. 3
Dirigenten gav ordet til Kenni for nogle afsluttende bemærkninger og takkede for god ro og
orden. Formanden gav dirigenten tak for veludført arbejde, og takkede Hans for Hans’ indsats
i landsbylaugets bestyrelse.
Generalforsamlingen benyttede lejligheden og udtrykte en stor tak for det flotte stykke
arbejde, som vores webmaster Bjarne udfører for at holde vores hjemmeside opdateret og
aktuel.

