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REFERAT af generalforsamling i Gevninge Bylaug, 

Tirsdag, den 1/3 2016 i Beboerhuset 
 

Tilstede fra bestyrelse/suppleanter: 

Lone Arvedsen, Stig Fremming, Lisbeth Rønnow, Søren Udesen, Hans Lambert, Vivian Møller, 

Eigil Nielsen, Sten Bonke 

Afbud: Gitte Kristoffersen 

Fremmødte medlemmer i øvrigt: 

Husbestyrer Mette Udesen, Inge Larsen, Poul Sørensen, Birgit Albrechtsen, Susanne Frederiksen 

 

 

Oldermanden bød velkommen til generalforsamling og valgtes som dirigent.  

Der var en let udvidet dagsorden for mødet, idet Kari Engberg fra Lejre Kommune i forlængelse 

af generalforsamlingen deltog med et oplæg om den nye driftsform for biblioteket i Gevninge. 

 

Generalforsamlingen konstateredes indkaldt med lovligt varsel på hjemmesiden samt i Lejre 

Lokalavis 23/2. 

 

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: 

 Lauget har atter i kraft af Lisbeths engagement i Kulturugen været repræsenteret på 

’aktivitetsdagen’, som samler en flot buket af indslag fra lokalsamfundet. Mange 

bestyrelsesmedlemmer bidrog på dagen, og der er indkøbt flytbart inventar, som fremover kan 

anvendes i boder og telte. 

 en vellykket og velbesøgt Skt. Hans aften med den nye sognepræst Maren Pitter Poulsen som 

båltaler. Det havde dog været et problem med manglende tilkørsel af grenaffald til bålet fra 

borgerne, så vi skal i år finde en anden løsning, evt. med hjælp fra Tom Malling. 

 omdeling af borgerinfo i ny udvidet folder-model med vedlagt ’girokort-dummy’. 

 Bylauget har i samarbejde med nogle grundejerforeninger indsendt fælles ansøgning til 

kommunal pulje til støtte for lokale forskønnelses- og aktivitetsprojekter. Efterfølgende har 

laugets forslag til retablering af arealet omkring Tobiassens Eg ved Kirkepladsen fået tilsagn om 

støtte. 

 Over efteråret har der i samarbejde med Musikerforbundet været afholdt to meget velbesøgte 

musikarrangementer i Beboerhuset. 
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 Fortsat højt aktivitetsniveau og god drift af Beboerhuset, herunder udskiftninger/reparationer i 

bylaugets eget regi. Tak for den store indsats fra husbestyrerens og kassererens side! Desuden 

har Eigil foretaget reparationer på bl.a. bordene. Desværre lever kommunen overhovet ikke op 

til sine pligter på vedligeholdsområdet. Man har dog undskyldt den manglende opfølgning på 

det tidligere gennemførte bygningssyn – men forløbet er meget utilfredsstillende! 

 Stig har indhentet tilbud på støjdæmpningselektronik til Beboerhuset. Vi har taget en 

principbeslutning om at afholde investeringen under forudsætning af et kommunalt tilsagn om 

indvendig renovering. 

 Bylauget har indsendt støtteskrivelse ifm. grundejers ansøgning om midler fra kommunal pulje 

til nedrivning af det forfaldne hovedhus på ’Universitetsgården’ i Gevninge Bygade. 

Støttetilsagn er efterfølgende meddelt grundejeren. Nedrivningen har en positiv visuel 

betydning for planerne med Tobiassen-egen, ligesom den skaber bedre overblik ved et kritisk 

vejsving i Bygaden. 

 Der er fortsat gennem 2015 blevet indsamlet materiale til Gevningebog III. 

 Vivian repræsenterer Bylauget i kommunens historiske og museale organisationer og projekter. 

 Salget af Gevningebøgerne har været moderat. 

 Ved udgangen af foreningsåret har Bylauget deltaget i møde om kommende flygtningeboliger 

samt indgivet høringssvar herom.  

 

Under drøftelse af beretningen diskuteredes bl.a. planlagte men ikke gennemførte aktiviteter i 

2015, herunder hjemmesiden, som fungerer, men som skal opgraderes. Lone og Sten kigger på 

den – og Stigs Morten vil gerne bidrage med det IT-mæssige. 

Desuden drøftedes justeringer omkring aktivitetsdagen, samt den kommende planlægning af 

projektet ved Tobiassen-egen. 

  

BERETNINGEN GODKENDTES 

 

 

2. Fremlæggelse af regnskab for Bylaug og Beboerhus 
Kassereren Søren fremlagde de to 2015-regnskaber. 

 

Bylaugets regnskab udviser indtægter på kr. 11.960 (2014: 5.700) og udgifter på kr. 6.488 (2014: 

4.176), hvilket medfører et resultat på kr. 5.472 (2014: 1.524). Formuen er herefter kr.33.166. 

Kontingenterne svarer i runde tal til ca. 260 medlemmer, dvs. en stigning på 10.  

 

Beboerhusets regnskab udviste indtægter på kr. 15.790 (2014: 13.780) og udgifter på kr. 8.913 

(2014: 5.582), hvilket giver et resultat på kr. 6.877 (2014: 8.198). Formuen er herefter kr. 

38.607. 

 

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

 

4. Valg til bestyrelsen 
På valg i lige år er to medlemmer: i år Søren Udesen og Sten Bonke. Begge genvalgtes, vistnok 

med akklamation. 

 

5. Valg af suppleanter 
Lis Sølvmose havde udtrykt ønske om at udtræde med henvisning til helbredet. Til erstatning 

blev Henrik Nevers, Gevninge Bygade 42a valgt (in absentia). Velkommen i flokken til Henrik! 

Desuden genvalg med akklamation til Eigil Nielsen, Gitte Kristoffersen, Lone Arvedsen og Hans 

Lambert. 

 

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
Der var ikke indkommet forslag 

 

7. Eventuelt 

 Båltaler i 2016 bliver Grethe Saabye. 

 Der forventes doneret yderligere to Gevninge-malerier fra købmand Pilman (til 

ophængning i Beboerhuset). Eigil ta’r sig af kontakten. 

 Nyt bygningssyn på Beboerhuset er aftalt med Lejre Kommune ultimo marts. 

 Der var ros til Bylauget (in casu Lone) for at ha’ bidraget til en god tone ved borgermødet 

om flygtninge. 

 Bylauget vil være repræsenteret ved kommende møde om flygtningeintegration medio 

marts 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmødet – og for god ro og orden! 

Hvorefter oldermanden takkede dirigenten for veludført mødeledelse!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Herefter fulgte 

OPLÆG OM DEN NYE DRIFTSFORM FOR GEVNINGE BIBLIOTEK v. Kari Engberg, 

Lejre Kommune 

Biblioteket vil være lukket i april ifm. nyindretning af lokaler og genåbner 2. maj som et såkaldt 

'åbent bibliotek', dvs. ubemandet og indrettet til selvbetjening. Åbningstiderne vil være hverdage 

kl. 6-22, weekender 7-18. Biblioteket vil være bibliotekarbetjent mandag 14-17. 

I forlængelse af Kari's gennemgang af den nye ordning drøftedes behov og muligheder for 

frivilliges indsats omkring vejledning, service for særlige brugergrupper, kulturelle 

arrangementer osv. 

 

 

Efterfølgende afholdtes et lille konstituerende Bylaugsmøde 

Bylaugets bestyrelse fortsætter arbejdet i 2016 med uændret konstituering: 

Oldermand: Sten 

Kasserer: Søren 

Interessegrupper: 

Historie/Gevninge Bog III: Vivian, Lisbeth, Lone  
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Teknik & Miljø: Eigil, Sten 

Arrangementer: Lisbeth, Vivian, Hans  

Hjemmeside: Stig, Lone, Sten 

Beboerhus: Husbestyrer Mette Udesen, med assistance af Søren, Eigil, Sten og alle. 

 

 Der nedsattes et arbejdsudvalg for Tobiassens Eg-projektet, bestående af Sten, Lisbeth og 

Vivian. 

 INFO'en skal færdigredigeres, således at der kan annonceres for Aktivitetsdagen, dvs. 

udbringning medio april (Vivian, Lisbeth og Sten ser på indholdet) 

 I efteråret 2015 aftaltes det, at der her i foråret skal tages kontakt til lokalområdets 

forskellige foreninger og organisationer med henblik på oprettelse af et 

koordineringsudvalg til brug ved samlede henvendelser om Gevninge-anliggender 

overfor kommunen. Opgaven ligger hos Jan Heine (som derfor nok bør mindes om det, 

hvis nogen måtte støde på ham!). 

 Næste Bylaugsmøde: tirsdag, den 10. maj, kl. 20 i Beboerhuset  

   

 

      REF: sb 


