
Referat af Kær Halvø Landsbylaugs 
generalforsamling 2017 

1.

Valg af dirigent – Poul FriisEvald 
Referent – Christian Jepsen
Stemmetællere - Anna Jessen & Elin Madsen

2. Bestyrelsens beretning

Kenni forelagde bestyrelsens beretning, og dirigenten spurgte, om der var 
bemærkninger til beretningen. Det blev bl.a. diskuteret om omfanget af affald er et 
problem på Kær halvø. Bestyrelsen blev også opfordret til at arbejde videre med at få 
etableret/færdiggjort cykelstien langs Vestermark.

Der blev også talt om behovet for en bedre opbakning til de foreninger, der er til 
stede på vores halvø. Noget tyder på, at det kan være vanskeligt at få valgt 
medlemmer til bestyrelsen i de forskellige foreninger her på Kær, og det er en trist 
udvikling.

Jørgen nævnte, at beboerne kunne benytte hjemmesiden for Kær halvøs landsbylaug 
til at dele mere information.

Formanden supplerede med, at hvis foreningerne vælger at benytte vores 
hjemmeside, så er der mulighed for at undgå at lægge generalforsamlinger eller 
øvrige møder på samme datoer.

3. Indkomne forslag
o Der var ikke modtaget nogen forslag

3. Regnskab for 2016 
o Kenni fremlagde regnskabet
o Regnskabet blev godkendt

3. Budget for 2017
o Kenni fremlagde budgettet



 Der blev stillet spørgsmål til om 500 kr. var nok i kørsel i kørsel, 
når bestyrelsesmedlemmer skulle længere væk. Der blev svaret 
at bestyrelsens medlemmer kun fik dækket udgifterne ved kørsel
uden for Sønderborg by og at beløbet afspejler de udgifter, der 
har været hidtil.

o Budgettet blev godkendt

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der blev fortalt hvorledes bestyrelsen arbejder, så de fremmødte kunne få 
indblik i de arbejdsopgaver, der ligger i bestyrelsesarbejdet - følgende blev 
valgt:

o Ana Jessen 
o Christian Jeppesen
o Poul Madsen 
o Jinnie Friis Evald 

Valg af suppleanter:

o Lars Peter Hansen 
o Elin Madsen 

1. Valg af revisor
o Dorthe Nielsen
o Henriette Frölich

2. Eventuelt

o Henriette og Michael i Honninghul 3 tilbød at arrangere og være vært for
rengøringsarrangementet. Som noget nyt vil det komme til at foregå om 
eftermiddagen fredag d. 7 fra 16.00-18.00 med efterfølgende spisning af 
grillpølser, sodavand og øl.

o Der blev diskuteret hvilke muligheder, der er for at presse på for en 
cykelsti på Kær Vestermark og det skal den kommende bestyrelse 
arbejde videre med. Ligeledes skal der arbejdes videre med svinget ved 
Honninghul og svinget ved Skovhuse.

o Bestyrelsen efterlyste en afløser til vores Web-master. Der var ingen 
interesserede, så bestyrelsen vil arbejde videre med at finde en til 
opgaven.



Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen var slut.


