
 
Referat fra generalforsamling i Aggebo Kulsvierlaug  
Torsdag den 28. august 2014 

 

 

 

0. Valg af dirigent og referent 
Esben vælges som dirigent og opfordrer hver enkelt medlem til at holder kontaktoplysninger (e-mail, tlf.) up 
to date. Jens Peter vælges som referent. 

1. Oldermandens beretning 
”På baggrund af en splid om modtagelsen af vores bestilte publikumsbrændehus, trak oldermand Erik sig fra 
posten. 
På forslag fra Jan-Erik om at der skulle være 3 oldermænd, blev resultatet at jeg blev fungerende oldermand 
assisteret af Bjarne og Per. Denne ordning synes jeg selv fungerer rigtig godt for mig. 
Vi havde en fin brændeflækning den sidste lørdag i marts. 
I årets løb har vi fået hytterne sat op og fået lagt græs på tagene. Dette har Naturstyrelsen Nordsjælland 
betalt. Omar har sponseret den fine låge i Kulsoen samt malet den. Peter har afprøvet den!! 
Vi har i årets løb fået meget god hjælp og støtte fra medarbejdere på Ostrupgård. 
Søren Agerlund har igen i år været en god hjælp i forbindelse med brænde til tjæremilen. 
Også vores gode samarbejde med Sif Ege vil jeg nævne og også vores deltagelse i Vikingeskibsmuseets 
festival den 16. Og 17. August. 
På foranledning af Søren Agerlund har vi fået forbindelse med Fetvedensvanner i Ringsjønord for Stockholm 
og en tur derop er under udarbejdelsen. 
Her på sidste har vi fået udfærdiget et meget fint bomærke efter ide og udførelse af Tenna Nørgaard 
Landsperg vederlagsfrit - tusind tak for det. 
Også tak til Nordsjællands Reklametrykkeri v. Allan Friis Petersen for tryk og tryk på tøj samt anskaffelse af 
tøj på meget fordelagtigere vilkår. 
Jens Peter er ved at udvikle vores hjemmeside Aggebokulsvierlaug.dk - tak for det. 
Den 14. september er det Naturens dag på Skovskolen i Nødebo. Her er vi også med, med at par mand. 
I år optager vi to kulsviere Jeppe og Stefan og vi har også fire aspiranter som allerede er med i vores gode 
samarbejde, nemlig Jens Peter, Alex, Japsen og Frede. 
Jeg vil slutte at med at sige alle tak for jeres engagement og gode humør. For mig er det en stor fornøjelse af 
være med i Aggebo Kulsvierlaug.” 
 
Bjarne opfordrer til at støtte op om arrangementet i det omfang man kan. 
Der var ingen indsigelser mod beretningen. 

2. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 
Kassereren berettede om et underskud på ca. 2500, som bliver dækket af kontingentet.  
Kassereren anbefalede derefter 400 kr. i kontingent hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
3. Skriverens beretning 
Der havde ikke været nogen skriver i årets løb, og derfor heller ingen beretning. 

4. Skafferens beretning 
Per berettede om en omsætning på 3330 kr. Der har været anskaffelses udgifter på 2450 kr. Udgifter til 
musikken fra kulsvidning 2013: 200 kr. + 500 kr. til snaps. Diverse udgifter på 175 kr. Dvs. et overskud på 5 
kr. 

5. Valg af oldermand 
Ole vælges enstemmigt som oldermand 

6. Valg af kasserer 
Efter aftale med Ole opstiller Morten som kasserer. Morten vælges enstemmigt. 

7. Valg af skriver og webmaster 
Jens Peter vælges som skriver og webmaster 



8. Valg af skaffer 
Per fortsætter som skaffer og assisteres af Martin 

9. Årets svidning 
Ole berettede om programmet for årets svidning samt hvilke gæster der dukkede op i løbet af weekenden. 
Der plantes et træ for Knud om fredagen. Det ”rigtige” træ plantes efter anbefaling først i oktober. Træet er et 
Lindetræ fra Fredensborg slot. 

10. Eventuelt 
Omar roste Ole for hans virke som oldermand. Sure opstød er vendt til glæde. 

Der er en længere diskussion om hvad vi vil med kulsvier-weekenden fremover.  

Bjarne advarer om ikke at offentliggøre arrangementet alt for meget. Han beretter om optil 1000 gæster til 
Maarums arrangement. ”Vi skal værne om kulsvierlauget.” 

Per syntes der godt må komme en del flere gæster. 

Esben: ”pas på vi ikke trænges op i en krog, hvis det bliver for stort og forventningerne til arrangementet 
stiger. Det skal frem for alt være sjovt!” 

Jesper: Balancen er vigtig. 

Ole: Naturstyrelsens politik er at få flere mennesker ud i skoven. I øvrigt er kulsvierpladsen nu booket til os 
den sidste weekend i august, de næste 20 år. 

Jan Erik ser frem til at højt aktivitetsniveau fremover også. Det er en fornøjelse at mødes med engagerede 
folk. 

Bjarne informere at vi om 3 år har 25 års jubilæum og vi bør udgive et jubilæumsskrift. Laugets medlemmer 
opfordres til at komme med input hertil. 

 
 


