
GERDING BYLAUG 

Referat generalforsamling 2021 

Generalforsamlingen blev afholdt i HYTTEN, den 7. juni 2021 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. valg af dirigent 

Troels Dahlgaard påtog sig den vanskelige opgave. 

Troels erklærede generalforsamlingen indkaldt indenfor fastsatte tidsfrist. 

2. Beretning fra formanden/underudvalgene 

Formandens beretning gengives her i sin helhed: 

Jeg vil tillade at medtage en del af året 2021 i formandens beretning, nu hvor vi er så langt henne på året. 

Samlet set har det været et år uden megen aktivitet, der har været gode forsøg på at gennemføre 

aktiviteter, men stort set alt er blevet aflyst. 

Bestyrelsen har i perioden til nu afholdt tre møder, hvor vi har drøftet løbende spørgsmål, sidst gik 

debatten meget på, at vi skulle forsøge at holde en genåbningsfest, hvor Bylauget ville sponsere en del af 

udgifterne til festens afholdelse. Tiden har ikke været helt moden til at genåbne, folk er fortsat lidt 

skeptiske med hensyn til at mødes, vi skal til at vænne os til at være lidt mere sociale efter over et år i 

næsten ensomhed. 

Desuden er Bylauget repræsenteret ved de møder som Landsbyrådet i Rebild indkalder til, så vi løbende 

kan holde os ajour med hvad der sker i landsbyerne. 

Nå heldigvis lykkedes det at afholde en vigtig aktivitet, nemlig kursus i genoplivning med 8 deltagere. Dette 

selvfølgelig fordi vi her i byen har fået bevilliget en hjertestarter fra TRYG-fonden. Hjertestarteren har en 

værdi af 27.000,- kr. inkl. skabet den opbevares i.  

Flere har tilmeldt sig som hjerteløbere, hvilket naturligvis er en forudsætning for at hjertestarteren kan 

komme til at gøre gavn. 

Vi vil afholde et nyt kursus, så flere kan komme med og de som har været med kan få genopfrisket deres 

viden. 

Har du været på et hjerte/lungekursus andet sted, kan du melde dig som hjerteløber. På Hjerteløber.dk 

I 2020 fik vi lavet de nye bænke omkring bålstedet. Tak til de medvirkende, det blev et flot resultat, hvor 

materialerne blev sponseret af Landsbyrådets pulje,.  

 Landsbyrådet i Rebild har også i perioden været venligt stemt overfor Gerding. Vi har modtaget 22.000,- kr. 

til en shelter, 3.300 til en gasgrill og 21.855 til indlæggelse af vand ved Hytten. Ellen vil komme ind på dette 

under regnskabsaflæggelsen. 

Vi vil til næste ansøgningsrunde søge om tilskud til nye tag på de overdækkede spisepladser. 

Arbejdsdagen for 22021 blev gennemført med pænt mange deltagere. Der sker virkelig noget når så mange 

møder op. Oprydningen og rengøringen efter en lang periode uden aktivitet pynter virkeligt på pladsen. 



Allan Jensen supplerede med at nævne, at bestyrelsen gerne så, at der blev afholdt en form for 

”Genåbningsfest”, som evt. kunne holdes i   samme periode som Rebild holder Kulturuger. (11-26. sept.) 

Bestyrelsen var indstillet på at støtte ethvert arrangement, som havde betydning for byens sammenhold. 

Vi håber aktivitetsudvalget vil bidrage til at arrangere en god aktivitet eksempelvis i forbindelse med 

Kulturugen her i Rebild kommune 11-26 sept.2021 

Med dette vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for støtte og samarbejde igennem perioden indtil nu. 

Beretning godkendt. 

3. Regnskab og budget ved kassereren 

Ellen Svenstrup fremlagde det revidere regnskab, som udviste et overskud på 10.047,50 kr. og en 

kassebeholdning ultimo året på 62.194,57 kr. hvoraf 22.000,- kr. var reserveret til brug for 

opførelse af shelter. 

Budget for 2021 viser et underskud på 3.100 kr. 

Både regnskab og budget blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag. 

5. Valg til bestyrelsen 

På valg var Allan og William som modtog genvalg. Sofie Vandborg blev nyvalgt til erstatning for 

Jonas Gormsen. 

6. Valg af revisor 

Birgitte Roldsted blev genvalgt revisor. 

7. Eventuelt 

Generalforsamlingen drøftede mulighederne for en ændret ”drift” af græsarealerne i byens 

centrum. Arealerne tilhører Fællesskoven. Der var delte holdninger til hvordan man fremover 

skulle holde arealerne, men indtil videre vil der fortsat blive klippet græs, som det er sket i de 

sidste mange år, selvom der var forståelse for at uklippede arealer kunne have betydning for 

biodiversiteten. 

Anne Langdahl søger om midler til ny gynge. 

Generalforsamlingen blev afholdt i en hyggelig atmosfære, der blev serveret grillpølser til de 

fremmødte.   
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