
GERDING BYLAUG 

Referat generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen blev afholdt i HYTTEN, den 2. marts. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. valg af dirigent 

Per Milborg påtog sig den vanskelige opgave. 

2. Beretning fra formanden/underudvalgene 

Formandens beretning gengives her i sin helhed: 

I årets løb har vi budt velkommen til  

Anette og Ancher Ledestjerne,  

Anette og Arne Beck Madsen,  

Sofie og Jonas Vandborg 

Susanne Fisker og Cirkeline Kappel er nye medlemmer af bylauget repræsenterende vore 

satellit byer, tak for jeres interesse og velkommen som medlemmer af bylauget. 

Det er meget positivt for byen, at vores bylaug har opbakning, så tak til alle for jeres 

medlemskab,  vi håber I falder godt til her. 

Kaj og Gerda Jensen rejste fra byen efter de har boet her i mange år. 

Livet i Gerding er i nogen grad præget af, at der har været flere huse som ikke har været 

beboet. Men alligevel har der været flot opbakning om de aktiviteter som det flittigt 

arbejdende Aktivitetsudvalg har tilbudt. 

At nogle af aktiviteterne kun har været forbeholdt kvinder må vi acceptere. En god og 

hyggelig aktivitet var fællesspisningen hvor i alt 23 beboere deltog. 

Dagen vores fællespladsen blev forårssoigneret var der rimelig opbakning til, selvom der 

sagtens kunne være plads til flere. Bylauget har jo ret store værdier som vi har fået støtte 

af Rebild kommune til at købe, derfor også et ansvar for at vedligeholde disse aktiver, det 

gælder både på fællespladsen, men også de effekter flere af beboerne velvilligt har 

accepteret at huse rundt omkring i laderne. Jeg håber vi også i år kan få hjælp til at 

vedligeholde vores materiel. 

Kanoturen var vildt god. Endnu en stor tak til Aktivitetsudvalget for planlægningen af dette 

arrangement. Personligt var det første gang jeg var ude i byens kanoer, og det var en dejlig 

oplevelse. Næsten ½ delen af byens indbyggere deltog i turen. 

Sankt Hans blev også en hyggelig dag…forstår jeg, desværre var vi ikke selv hjemme, men 

ud fra fotos ser det helt rigtigt ud. 

En god og informativ aften havde vi med skovridder Bent Egede Andersen, som fortalte om 

Naturstyrelsens nyerhvervede arealer.  Der er godt nok opsat meget hegn, men vi er blevet 

positivt modtaget med ønsker om flere adgangsveje til det store naturområde. Jeg tror det 

med tiden vil blive et stort plus for vor lille by, at naboen er udlagt til vild natur. 

Og så sent som i dag, har vi fået en indbydelse til at stille med en repræsentant i et ad hoc 

udvalg, som skal drøfte hvordan det nye naturområde skal udvikles. Der påregnes 4 møder 

over sommeren og efteråret, nogle af møderne endda heldagsmøder. Det første møde 



bliver den 29. maj, Det vil være så fint, om en af bylaugets medlemmer vil stille sig til 

rådighed i dette udvalg.  

De allerfleste husstande tilsluttede sig fiberbredbåndsaftalen. Vi har fået lovning på at 

vejrabatter m.v. bliver reetableret når vejret er til det. Bylauget har været en del involveret 

i projektet, som virkede lidt uorganiseret, men igennem arbejdet er man dog kommet og i 

disse dage sker opkoblingerne til nettet spændende om vi kan mærke forskel.  

Året sluttede med jagten som flere benyttede sig af. Vi manglede Finna til at stå for lidt 

lækkert mad, men godt at få sagt tak for i år og velkommen til det nye år. 

Anne og Jonas var så gæstfrie at lægge arbejde og rum til afholdelse af julefrokosten, hvor 

vi slap for den sædvanlige julemad, men blev præsenteret for mange forskellige lækkerier 

og hyggeligt selskab. Tak for det Anne og Jonas og Aktivitetsudvalg. 

Med de ord vil jeg slutte og takke jer alle sammen for fremmødet her i dag, jeg håber vi kan 

få en god snak om ting der rører sig i byen. 

Anne supplerede med at orientere om årets aktivitetsplan som blev omdelt. 

3. Regnskab og budget ved kassereren 

Ellen omdelte regnskabet som udviste et overskud på 2044,13 kr. og et bankindestående 

på 29.302,94 kr. 

Det reviderede regnskab blev godkendt med klapsalver. 

Budgettet udviste en underskud på 3.700,- kr. også dette blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslaget om anskaffelse af hjertestarter blev positivt modtaget. En endelig beslutning 

om køb afventer resultatet af Bylaugets ansøgning hos TRYGfonden. 

Allan Bruun blev udpeget som tovholder på dette projekt. 

b. Etablering vand ved HYTTEN. Alle syntes det var en god ide at få en vandhane opsat på 

fællespladsen. Bylauget ansøger Landsbypuljen om tilskud til dette. Men elelrs håber vi 

på en velvillig behandling hos vandværket, som har mulighed for at indgå en lempelig 

aftale med Bylauget. 

5. Valg til bestyrelsen 

Ellen og Torben blev genvalgt og til erstatning for Andreas, som opholder sig i Norge trådte 

Jonas Gormsen ind og Per Milborg opstillede som suppleant og blev enstemmigt valgt. 

Birgitte Roldsted blev kåret som revisor uden suppleant. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i en hyggelig atmosfære. 

Ref. 

WB. 


