
  

 

 
                                                                                           

Smøl Landsbylaug 

Generalforsamling 2020  

Mandag den 19. oktober kl. 18.00 i Kantinen på Fr. Petersens Maskinfabrik. 

 

Beretning: 

Siden sidste generalforsamling har vi haft 4 bestyrelsesmøder og et fællesmøde med de andre laug på 

Broagerland. 

 

November/december. 

• Bestyrelsen blev genvalgt. 

• Vi har lagt endnu flere løg sponsoreret af kommunen. 

• Vores usædvanligt flotte juletræ som var sponsoreret af Maria juletræ blev tændt den 1/12. 

• Fælles ”sammenskudsjulefrokost” blev holdt hos Anne Mette og Svend Erik og det blev som 

sædvanligt en rigtig hyggelig dag. 

• Nyt infohus er lavet af nogle af byens ”håndværkere”. 

 

Januar/februar. 

• Den fælles udviklingsplan for Sydals og Broagerland er færdig. 

• ”Bo Trygt” aften med politiet ca 20 deltog. 

• Fastelavnsfest tøndeslagning og kagespisning hos Sarah og Jesper, vi var ca. 20 heraf 8 børn. 

 

Marts/april. 

• Forårsrengøring, vi var 20 heraf flere børn og fik samlet 250 kg affald. En effektiv og hyggelig dag 

der sluttede med grillpølser og vand. 

• Fællesmøde med de andre laug om hvad der sker rundt omkring på Broagerland 

• Vi har fået 10000 kr af Sol og Strand til 4 bænke 

• Så kom coronaen og alt blev aflyst, alle genforeningsarrangementer, udflugter o.sv. 

 

Maj/juni/juli/august/september/oktober 

• Skt Hans blev holdt i Yvonnes gårdhave, vi var 27, en meget hyggelig aften der sluttede på Smøl 

Vold i et fantastisk vejr. 

• Vi har afholdt et webinar om udvikling i landdistrikterne hvor Peter Plant var oplægsholder. 

 

 



 

 

Smøl Landsbylaug 

Generalforsamling 2020  

 

Orientering: 

 

• Skrivelse til Sonfor 

 

• Smøl Vold og Smøltårnet kommer på kommunens nye turistkort. 

 

 

• Landsbytopmøde den 21/10. Man kan deltage både digitalt og fysisk. Temaet er endnu engang 

samarbejdet med de forskellige forvaltninger i kommunen og landsbylaugene. 

 

• Opfordring fra kommunens arbejdsgruppe omkring Tour de France om at komme med gode ideer 

så Sønderborg kommune og ikke mindst vores område bliver synliggjort på bedste måde. Opslag 

på Smøls hjemmeside. 

 

• Tilskud til energirenovering. Opslag på Smøls hjemmeside 

 

 

• Smøl Logo 

 

• Juletræet bliver tændt den 29/11 kl 11.00 

 

• Sammenskudsjulefrokost er den 5/12 kl. 13 hos Svend Erik og Anne Mette 

 

 

Ingebeth Clausen 

Formand 

16/10-20 

 

 

 

 

 

 

 


