14/4-2015

REFERAT af generalforsamling i Gevninge Bylaug,
Tirsdag, den 3/3 2015 i Beboerhuset
Tilstede fra bestyrelse/suppleanter:
Lone Arvedsen, Stig Fremming, Lisbeth Rønnow, Søren Udesen, Hans Lambert, Vivian Møller,
Lis Sølvmose, Gitte Kristoffersen, Eigil Nielsen, Sten Bonke
Fremmødte medlemmer i øvrigt:
Husbestyrer Mette Udesen, revisor Finn Sommer, Susanne Frederiksen

Oldermanden bød velkommen til generalforsamling og valgtes som dirigent.
Generalforsamlingen konstateredes indkaldt med lovligt varsel i Lejre Lokalavis 18/2.










1. Oldermandens beretning
Der henvistes til referaterne fra årets 4 bylaugsmøder som den skriftlige del af beretningen og
omtaltes i forbindelse hermed de vigtigste af årets begivenheder:
i kraft af Lisbeth Rønnows engagement i Kulturuge-regi har Gevninge fået sin ’aktivitetsdag’
med en flot buket af indslag fra lokalsamfundet. Tiltaget er (delvist) forankret i Bylauget, som
også deltager med stand og støtte.
en vellykket og velbesøgt Skt. Hans aften med Lisbeth som båltaler. Som tidligere havde det
dog knebet noget med at få borgerne til at bidrage med grenaffald til bålet; i år skal
’åbningstiden’ ved bålpladsen derfor endnu engang udvides.
omdeling af borgerinfo med vedlagt ’girokort-dummy’, som fungerer fint til sikring af stabilt
medlemstal.
på teknik & miljøfronten har Bylauget bl.a. indgivet høringssvar ifm. etablering af nationalpark
Skjoldungernes land.
desuden hen over årsskiftet megen aktivitet omkring kommunens planer for arkiv- og
biblioteksområdet, bl.a. med debatindlæg i Lokalavisen, brugerundersøgelse og høringssvar.
Beboerhuset har i 2014 haft det sædvanlige høje aktivitetsniveau under Mette Udesens (og
kassererens) styring. Der er foretaget visse nyanskaffelser samt reparationer på borde (Eigil).
Det lykkedes endelig at få en bygningssagkyndig fra kommunen med på et bygningssyn: det
resulterede i en lang to-do-liste, samt konkret i indlæggelse af varmt vand i toiletterne.
redaktionsgruppen for GevningeBog III har haft et travlt år med indsamling af
materiale/fotos/interviews. Fortsætter arbejdet hermed i hele 2016.
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især Vivians arkivarbejde har resulteret i en pæn strøm af historiske finurligheder om
Gevninge, bl.a. i form af Bylaugets gamle vedtægter fra 1880erne, som erindrer os om, at det
’påhvile Bylauget at afgive befordring og mandskab til transport af fattiglemmers lig …’!
www.gevningebylaug.dk er i drift (Stig)
Under drøftelse af beretningen diskuteredes bl.a. den fremtidige drift af biblioteket, som fra 2016
forventes at foregå som ’åbent bibliotek’, herunder med muligt (behov for) frivilligt arbejde.
Ligeledes berørtes de aktuelle nye trusler om grusgravning nordvest for Gevninge. Endvidere
blev varslet et forslag til nyt design af hjemmesiden.
BERETNINGEN GODKENDTES

2. Fremlæggelse af regnskab for Bylaug og Beboerhus
Kassereren Søren fremlagde de to 2014-regnskaber.
Bylaugets regnskab udviser indtægter på kr. 5.516 (2013: 5.222) og udgifter på kr. 3.992 (2013:
3.414), hvilket medfører et resultat på kr. 1.524 (2013: 1.808). Formuen er herefter kr.27.694.
Kontingenterne svarer i runde tal til ca. 250 medlemmer.
Beboerhusets regnskab udviste indtægter på kr. 13.780 (2013: 10.700) og udgifter på kr. 5.582
(2013: 20.553), hvilket giver et resultat på kr. 8.198 (2013: kr. -9.853). Formuen er herefter kr.
31.730.
Under bemærkningerne til regnskaberne blev det konstateret, at der i såvel bylaugs- som
beboerhusregnskabet er luft til anskaffelser, hjemmesidesupport og støtte til diverse, veldædige
formål.
Begge regnskaber var revideret af laugets revisor Finn Sommer, som fik tak for den grundige
indsats.
REGNSKABERNE GODKENDTES

3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Det hidtidige kontingent på kr. 20 videreføres uændret.

4. Valg til bestyrelsen
På valg var Hans Lambert, Stig Fremming og Vivian Møller. Det besluttedes, at lade Hans
Lambert indtræde i suppleantgruppen og i hans sted indvælge Lisbeth Rønnow. Tak til Hans og
tillykke med bestyrelsesposten til Lisbeth. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes med
applaus.
5. Valg af suppleanter
Genvalg med applaus til Eigil Nielsen, Lis Sølvmose, Gitte Kristoffersen, Lone Arvedsen - og
som nævnt nyvalg til Hans Lambert.
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6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

7. Eventuelt
 Lisbeth berettede om allétræer i dårlig stand i Kirke Allé. Kommunen iværksætter
fældning.
 Der har været fornyede overvejelser omkring rydning af ’spejderskoven’ mhp.
frilæggelse af Tobiassens gamle eg i svinget ud for Dyrlægegården. Bylauget har
tidligere haft dette forskønnelsesprojekt på idélisten. Der skal følges op.
 Lisbeth orienterede om planer for Gevninge Aktivitetsdag, den 9/5. Der vil blive omdelt
en folder herom sammen med årets bylaugsinfo.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmødet – og for god ro og orden!
Hvorefter oldermanden takkede dirigenten for veludført mødeledelse!!

Bylaugets bestyrelse fortsætter arbejdet i 2015 med følgende konstituering:
Oldermand: Sten Bonke
Kasserer: Søren Udesen
Interessegrupper:
Historie/GevningeBog III: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Lone Arvedsen, Lis Sølvmose
Teknik & Miljø: Eigil Nielsen, Sten Bonke
Arrangementer: Lisbeth Rønnow, Hans Lambert
Hjemmeside: Stig Fremming, Lone Arvedsen, Sten Bonke

REF: sb
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