Dagsorden og referat for generalforsamling i Næstelsø Bylaug d 8-3-22
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og revision
6.
Evt.

1:
Valgt: Peter Bjerre
2:
Årets beretning gennemgået af Casper:
Gennemgik årets arrangementer
Fortalte om bygning af og status på bålhytten. Den er godt i gang med at blive bygget.
Der er kommet tag på, og og der er indkaldt til fælles bygge dag d. 26/3 for at
færdiggøre den.
Fibernet- Der er ikke sket så meget det sidste år, men det ser nu ud til, at man kan
tilmelde sig hos fibia. Dette afventer vi med spænding.
3:
Regnskab gennemgået af Jesper. PT 18 betalende husstande.
Banksaldo d. 31/12-2021: 21.815,07kr
4:
Ingen indkomne forslag
5:
Da vi ikke havde generalforsamling sidste år, spurgte bestyrelsen generalforsamlingen,
om det er ok, at halvdelen at af bestyrelsen vælges for 1 år, og den anden halvdel for
en 2 årig periode. Dette godkendte generalforsamlingen.
På valg i 1 år:
Jannie og Casper
På valg til 2 år:
Jesper, Jens Anker og Brian
Alle blev genvalgt
Revisorerne modtog genvalg.
Bylauget henstiller kraftigt til, at skulle der være andre interesserede til at deltage i
bylauget, modtages dette med kyshånd.
6:
Evt.
Bylauget meddeler, at man fremover kun vil uddele 1 nyhedsbrev om året. Dette

kommer efter generalforsamlingen, indeholdende bla årets arrangementer.
Der var forslag om, at lave en infotavle ved grillhytten, hvor man kunne sætte
informationer fra bylauget.
Der indkaldes til forårsrengøring og grillhytte byg lørdag d. 26-3 kl 0900
Forslag om at spørge Mogenstrup fællesråd om tilskud til høstfest (f.eks. musik) og
sommerfest (f.eks. hoppeborg). Dette vil vi gøre.
Søren forespørger, om der fra byrådet ville være interesse for at deltage i et
fællesarrangement med de andre bylaug i området, i brandelev forsamlingshus. Det er
vi meget interesserede i.
Rudy, Jens Anker, Henrik og Hans Hansen påtager sig at passe græsset ved
vesterhavet. Casper skriver til de øvrige bysbørn om pasning af østersøen.

