11-03-2014
Referat af Generalforsamlingen, den 4. marts kl. 19.30 i Beboerhuset.
Tilstede: Sten Bonke (oldermand), Vivian Møller, Eigil Nielsen, Lis Sølvmose, Gitte Kristoffersen,
Stig Fremming, Lisbeth Rønnow, Hans Lambert, Søren og Mette Udesen, Finn Sommer, Lone
Arvedsen (ref.)
Afbud: Ingen.

Oldermanden blev valgt som dirigent.
Indkaldelse til Generalforsamlingen er foretaget gennem Lejre Lokalavis den 19. februar 2014 og
på Bylaugets hjemmeside, desværre med en lidt forkert dato (5. marts) på hjemmesiden. Al
begyndelse er som bekendt svær!

1. Oldermandens beretning
Gennemførte aktiviteter:








Bestyrelsen har afholdt 4 møder i 2013.
Kontingent blev opkrævet via den omdelte borgerinfo vedlagt dummy-giroindbetalingskort.
Sankt Hans festen var et meget fint arrangement med mange deltagere. Bålet var placeret på
et nyt, særdeles velegnet sted på engen, og båltalen blev holdt af Peder Rasmussen, GIF.
Fremover skal der skabes bedre muligheder for aflevering af grene, m.m.
Beboerhuset er fortsat i god drift under Mettes kyndige styring. Der har været lidt færre
udlejninger men flere sociale arrangementer i 2013 end tidligere. Strikkecafé fortsætter i 2014.
Der foretages løbende udskiftninger, bl.a. komfur og kaffemaskine, samt reparationer og
malerarbejder. Der er opsat nye billeder og malerier til stor glæde for alle, som benytter
beboerhuset. Jørgen Pilmann har foræret malerierne til beboerhuset, og vil måske yderligere
forære to malerier fra Gevninge til Bylauget. Eigil har fotograferet de to malerier.
Arbejdet med at indsamle materiale til Gevninge Bogen III er igangsat.
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Gevningeudstillingen er blevet vist på Lejre Museum og nu flyttet til beboerhuset.
Gevninge bøgerne sælges fortsat godt efter genoptryk.
Hjemmesiden www.gevningebylaug.dk er sat i drift men selvfølgelig under fortsat opbygning.
Lisbeth har en central rolle og repræsenterer Gevninge Bylaug i forbindelse med aktiviteterne i
Gevninge som led i Lejre kulturuge. Ved åbningen den 26. april etableres en bylaugsbod, hvor
blandt andet Gevninge bøgerne kan købes.

Drøftelse og godkendelse af beretningen



Beboerhuset er som bekendt noget slidt, og vedligeholdelse skal prioriteres, bl.a. nye gulve.
Sten og Eigil kontakter Lejre Kommune for at sætte gang i processen.
Større opmærksomhed om Bylaugets aktiviteter kunne skabes ved mere målrettet
henvendelse til dagspressen og bedre information på Bylaugets hjemmeside.

Oldermandens beretning blev godkendt. Stig lægger referatet med den mundtlige beretning på
hjemmesiden.

2. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Søren Udesen

Bylaugets regnskab udviser indtægter på kr. 5.222 (2012: 5.255) og udgifter på kr. 3.414 (2012:
15.800), hvilket samlet betyder et resultat på kr. 1.808 (2012: -10.545). Formuen er herefter kr.
26.170. Kontingentindbetalingen kr. 4.190 svarer i runde tal 210 medlemmer.
Beboerhusets regnskab udviste indtægter på kr. 10.700 (2012: 21.910) og udgifter på kr. 20.553
(2012: 20.050). Formuen er herefter kr. 23.532.
Der var følgende kommentarer til regnskaberne:




Bylaugets kontingentindtægterne har svinget lidt gennem de senere år. Bestyrelsen besluttede
at fortsætte uddeling af info og dummy-indbetalingskort på samme måde som i 2013 dog med
en tydeliggørelse af hvad kontingentet dækker. Indbetalingerne viser, at nogle medlemmer
betaler de obligatoriske 20 kr. pr. person i husstanden mens andre betaler mere tilfældige
beløb (donationer). Alle veje i Gevninge skal have info i 2014.
Da Beboerhusets regnskab viser øgede omkostninger ved driften, var der overvejende
tilslutning til at forhøje lejen, (som for øvrigt ikke er blevet reguleret i årtier). Forhøjelsen bør
dog afvente en indvendig renovering.

Regnskaberne blev godkendt.
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3. Fastsættelse af kontingent
Der fastsattes et uændret kontingent på 20 kr. pr. person.
Det blev drøftet, om kontingentet skulle forhøjes til fx 50 kr. pr. husstand for at gøre det mere
enkelt. Beslutningen herom udskydes til næste år.

4. Valg af bestyrelsen
Sten Bonke og Søren Udesen blev genvalgt.

5. Valg af suppleanter
Lis Sølvmose, Eigil Nielsen, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen og Lone Arvedsen blev genvalgt.

6. Eventuelle forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt


Der er forlydende om, at den lokale kommunalbestyrelsespolitiker Jan Heine (Liberal Alliance)
har opfordret til, at Gevninge Bylaug skal være paraplyorganisation for grundejerforeningerne i
Gevninge. Bylauget har ikke fået en officiel henvendelse.



Det fremgår af en artikel i Politiken, at Lejre Kommune er kommet under kategorien
”Udkantsdanmark” og at det er blevet vanskeligere at optage realkreditlån og dermed
vanskeligere at købe og sælge huse i Lejre kommune. Det ses også i Gevninge, selvom det dog
formentlig er mere udtalt i landområderne vestpå. Der er behov for, at Gevninge Bylaug i
højere grad understøtter og synliggør, at Gevninge er et attraktivt sted at bo. Bestyrelsen blev
opfordret til at benytte Bylaugets hjemmeside mere aktivt til at profilere Gevninge, evt. i
samarbejde med Lejre kommune og foreningslivet i byen, f.eks. gensidige links. Sten og Stig vil
optimere Bylaugets hjemmeside, men alle bør løbende bidrage med ideer.



Renovering af Bygaden må betegnes som meget succesfuld; Stig udtalte dog en vis bekymring
over at vejbumpene kan passeres med stor hastighed!



Lisbeth, Vivian og Lone udarbejder udkast til disponering af Gevninge Bogen III til næste
bestyrelsesmøde den 26. maj 2014. Gitte opfordrede til, at interview blev foretaget på en
sådan måde, at de kunne anvendes til audio-walk i Gevninge. Vivian foreslog et kapitel om

4

udviklingen fra sogn til kommune til storkommune.


Som led i stormfloden arbejder Naomi Pinholt fra Roskilde Museum med at dokumentere
stormfloden. Vivian har talt med hende, og hun vil kontakte flere i bylauget.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter oldermanden afsluttede mødet.

Næste bestyrelsesmøde er den 26. maj 2014 kl. 20 i Beboerhuset

Bylaugets konstituerede sig på følgende måde:
Bestyrelsen
Sten Bonke (oldermand)
Søren Udesen (kasserer)
Stig Fremming (www-koordinator)
Hans Lambert (arrangement udvalg)
Vivian Møller (historisk udvalg)
Suppleanter
Lis Sølvmose
Eigil Nielsen (teknik og miljø)
Lisbeth Rønnow
Gitte Kristoffersen
Lone Arvedsen.

