2017-03-19

REFERAT af generalforsamling i Gevninge Bylaug,
Tirsdag, den 7/3 2017 i Beboerhuset
Tilstede fra bestyrelse/suppleanter:
Lone Arvedsen, Stig Fremming, Lisbeth Rønnow, Søren Udesen, Hans Lambert, Vivian Møller,
Eigil Nielsen, Gitte Kristoffersen, Sten Bonke
Afbud: Henrik Nevers
Fremmødte medlemmer i øvrigt:
Finn Sommer, Susanne Frederiksen, Per Stadel, Jes Sindal, Minna Andersen, Asta Hansen,
Birthe og Keld Moser, Nina Frederiksen, Mads Anthon, Erik Rønnow

Oldermanden bød velkommen til generalforsamling og valgtes som dirigent.
Generalforsamlingen konstateredes indkaldt med lovligt varsel på hjemmesiden samt i Lejre
Lokalavis 21/2.









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 foråret omdeltes borgerinfoen i den ny udvidede folder-model med vedlagt ’girokort-dummy’
med annoncering af årets aktiviteter.
Lauget indtog atter en central rolle ved Gevninge Aktivitetsdag (i tilknytning til Lejre
Kulturuge) i kraft af især Lisbeths og Vivians utrættelige indsats. Aktivitetsdagen samler en flot
buket af indslag fra lokalsamfundet. I 2017 lægges dagen en måned senere aht. vejret.
Bylaugets Sct. Hans arrangement måtte (for første gang i mands minde) aflyses pga. voldsomt
uvejr. Det er tidligere kun aflyst to gange pga. tørke. Op til dagen havde vi haft udfordringer
med at finde en brugbar bålplads pga. nye hestefolde på engen. Vi fik heldigvis adgang til den
gamle plads på Grønbækgårds engstykke. Der er stadig en opgave med at få skabt behørig plads
til publikum her i 2017, hvor den ny borgmester forventes at blive båltaler.
Kommunen gennemførte endelig i marts 2016 på vores gentagne henstillinger et detaljeret
bygningssyn i Beboerhuset (Eigil og Sten deltog). Opfølgningen på de konstaterede presserende
istandsættelsesbehov er siden blevet ramt af den kommunale sparekniv. Ved et senere
’Lyttemøde’ med den nye borgmester blev det klart, at der ikke er plads til en større
renoveringsindsats i huset. Situationen gi’r anledning til at vurdere, om vi kan afhjælpe
problemet på anden vis.
Lauget har i øvrigt afgivet høringssvar vedr. et kommunalt forslag til en ny central
styringsmodel for borgernes brug af kommunens lokaler, herunder Beboerhuset. Vi har udtrykt
stor skepsis overfor forslaget, da det vil undergrave det lokale engagement (og husbestyrerens
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rolle) i husets drift. Næste skridt omkring modellens implementering afventes med nogen
bekymring.
Endelig omkring Beboerhuset skal fremhæves det sædvanlige høje og varierede
aktivitetsniveau, som i den grad kan tilskrives den stabile indsats (og faste hånd) fra
husbestyreren Mette Udesens side. Oldermanden bad på bestyrelsens vegne kasseren om at
overbringe en symbolsk erkendtlighed herfor.
Bylauget deltog i september i den såkaldte ’70’er festival’, som gennemførtes i regi af Lejre
Bibliotek og Arkiv. I forbindelse hermed ophængtes et fint maleri af Tobiassen, nyligt doneret
af slægtninge. Især Vivian og Lisbeth bidrog med fotoudstilling og åbent-hus dage i
Beboerhuset, hvor i alt ca. 70 besøgende mødte op.
Vi havde koncert med Henrik Strube m.fl. i Beboerhuset den 27/10. Musikalsk fint men
utilfredsstillende billetsalg. Læring: vi skal selv stå for annonceringen en anden gang!
Der er løbende gennem året fortsat blevet indsamlet materiale til Gevninge Bog III projektet.
(med tydelig oplevelse af den velkendte rulle-snebold-effekt: informationsmængden stiger
exponentielt!). I 2017 skal bearbejdning og redigering prioriteres.
Der har været jævnt salg af Gevninge Bog I&II. Den indbundne udgave af Bind I er udsolgt og
skal genoptrykkes.
Bylauget er på sidelinjen via især Lisbeths og Lones indsats engageret i flygtningeboligerne på
Lindenborg Kro.
Bylaugets borgerpuljeprojekt ’Tobiassens Eg’ kom med nogen forsinkelse i gang sidst på året,
hvor rydning af arealet, beskæring og beplantning blev gennemført. Græssåning, skiltning og
stensætning afsluttes i foråret 2017. Resultatet tegner meget tilfredsstillende.
Under drøftelse af beretningen diskuteredes bl.a. situationen omkring Beboerhuset. Susanne
Frederiksen nævnte privatiseringstanken. Imidlertid er og bliver huset kommunalt pga.
dagplejebørnenes og bibliotekets tilknytning til matriklen. Men det bør overvejes, om vi kan øge
brugerafgifterne fra fester mhp. udførelse af mindre vedligeholdelsesopgaver i eget regi.
Stig henledte opmærksomheden på, at referater og høringssvar mv. selvfølgelig kan læses på
hjemmesiden.

BERETNINGEN GODKENDTES

2. Fremlæggelse af regnskab for Bylaug og Beboerhus
Kassereren Søren fremlagde de to 2016-regnskaber.
Bylaugets regnskab udviser indtægter på kr. 5.785 (2015: 11.960) og udgifter på kr. 5.966 (2015:
6.488), hvilket medfører et resultat på kr. -181 (2015: 5.472). Formuen er herefter kr.32.984. Det
betalende medlemstal opgjort ved kontingentindtægterne er faldet lidt og svarer i runde tal til ca.
200 medlemmer.
Beboerhusets regnskab udviste indtægter på kr. 13.650 (2015: 15.790) og udgifter på kr. 10.909
(2015: 8.913), hvilket giver et resultat på kr. 2.741 (2015: 6.877). Formuen er herefter kr.
41.347.
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Under bemærkninger til regnskaberne nævnte Jes Sindal, at han fandt det besværligt at betale
kontingent til Bylauget. Bestyrelsen vil, også i lyset af medlemstallets udvikling, atter engang se
på denne udfordring.
I forhold til Beboerhusets regnskab blev den under beretningen antydede forhøjelse af
brugerafgiften ved fester diskuteret.
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 pr. person videreføres uændret i 2017. Bestyrelsen opfordredes
til at overveje en omlægning til kr.50,- pr. husstand.

4. Valg til bestyrelsen
På valg i ulige år er tre medlemmer: i år Vivian Møller, Lisbeth Rønnow og Stig Fremming. Alle
genvalgtes med akklamation. (Stig er suverænt længst siddende bestyrelsesmedlem = 40 år ….
Flot, Stig!!

5. Valg af suppleanter
Henrik Nevers havde udtrykt ønske om at udtræde pga. manglende tid. Til erstatning valgtes
Mads Anthon, Herslevvej. Velkommen i flokken til Mads! 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







Der har i det nye foreningsår allerede været stor aktivitet ifm. Biblioteksjubilæet 20/1,
herunder afholdtes åbent-hus-mandage i Beboerhuset (Vivian, Lisbeth).
Der er afgivet et omfattende høringssvar til Nationalparkplanen (Finn, Lone)
Den 2/4 afholder Turistforeningen byvandring i Gevninge med Vivian i spidsen.
Bylauget trakterer med kaffe/kage (hvem kan hjælpe?). Det overvejes at indkøbe en
megafon til arrangementet.
Der afholdes Nordisk Visekoncert i Beboerhuset 27/4. Jes og Minna står for det
musikalske. Bylauget tager sig af annoncering og øvrige praktikaliteter (hvem kan
hjælpe?).
Gevninge Aktivitetsdag 20/5, kl 11-16. Lisbeth koordinerer. Reservér dagen!
Husk også Bylaugets Sct.Hans bål, onsdag, den 21.juni!
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Bylauget og Gevninge Idrætsforening har fået en aftale med Brugs-Poul om opsætning af
et fælles udhængsskab på Brugsens facade ud til Bygaden til fremtidig annoncering og
diverse borgerinformation. Sten går videre med projektet.
Det blev foreslået at gå i dialog med Poul Bjergager (rigsspillemanden!) om udgivelse af
Tobiassens viser fra Gevninge og omegn. Vivian har allerede talt med Poul om et
indvielsesarrangement ifm. Tobiassens Eg på Kirkepladsen, hvor Tobiassens musik- og
danseoptegnelser kunne blive omdrejningspunkt.
Bylauget har fået en henvendelse fra Kari Engberg om deltagelse i det kommunale
’Projektplan Ungebussen’. Vi takker pænt nej med henvisning til den aktuelle
aktivitetstrængsel (Vivian).
Vores hjemmeside kan stadig fortjene en opdatering!

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for det flotte fremmøde – og for god ro
og orden! Hvorefter oldermanden takkede dirigenten for veludført mødeledelse!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Næste bylaugsmøde med presserende planlægningsopgaver (jf. ovenfor) på dagsordenen
Torsdag, den 30. marts, kl. 20
i Beboerhuset

REF: sten
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