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REFERAT af generalforsamling i Gevninge Bylaug,
Tirsdag, den 6/3 2018 i Beboerhuset

Tilstede fra bestyrelse/suppleanter:
Lone Arvedsen, Lisbeth Rønnow, Søren Udesen, Hans Lambert, Vivian Møller, Gitte 
Kristoffersen, Mads Anthon, Sten Bonke
Afbud: Eigil Nielsen
Fremmødte medlemmer i øvrigt:
Finn Sommer, Frits Ernst, Karsten Jeppesen

Oldermanden bød velkommen til generalforsamling og valgtes som dirigent. 
Generalforsamlingen konstateredes indkaldt med lovligt varsel på hjemmesiden, i 
udhængsskabet v. Brugsen samt i Lejre Lokalavis 20/2.

1. Oldermandens beretning
Der henvistes til referaterne fra årets 6 bylaugsmøder som den skriftlige del af beretningen og 
omtaltes i forbindelse hermed de vigtigste af årets begivenheder:

 de 6 møder er udtryk for et generelt højt aktivitetsniveau i 2017 – det bliver ikke helt nemt at 
leve op til i 2018!

 I foråret omdeltes borgerinfoen til samtlige husstande sammen med programmet for 
aktivitetsdagen.

 Vi bidrog til programmet og festlighederne i anledning af biblioteksjubilæet den 20. januar.
 Der blev indkøbt og ophængt et udhængsskab ved DagliBrugsen. Det stilles til rådighed også 

for annoncering af ligesindede foreningers veldædige formål.
 Byvandring 2/4 i i regi af Turist foreningen med Vivian som guide. Efterfølgende traktement i 

Beboerhuset.
 Den 27/4 afholdtes en velbesøgt 'Nordisk Visekoncert' i Beboerhuset med Jes Sindal i spidsen 

for svenske og norske gæster.
 Lauget indtog atter en central rolle ved Gevninge Aktivitetsdag 20/5 med især Lisbeth og 

Vivian som drivkræfter. Aktivitetsdagen samler en flot buket af indslag fra lokalsamfundet og 
blev en fin begivenhed.

 Efter nogen udfordringer med bålpladslokaliteten blev Bylaugets Sct. Hans arrangement en stor 
succes. Borgmester Carsten Rasmussen var båltaler.

 Som kulminationen på vores projekt omkring Tobiassens Eg afholdtes et indvielsesarrangement 
10/9 med Grethe Saabye som hovedtaler samt Poul Bjerager m. folkedansere som 
underholdende indslag. Fin omtale i Dagbladet.

 Sidst på året afgav vi et omfattende høringssvar til den ny Kommuneplan.
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 Der er fortsat blevet indsamlet materiale til Gevninge Bog III projektet (af især Vivian). Planer 
for en separat hjemmeside til formidling heraf er fortsat i støbeskeen.

 Året salg af Gevninge Bog I&II har været yderst moderat. Den indbundne udgave af Bind I er 
tæt på udsolgt og skal genoptrykkes.

 Bylauget er på sidelinjen via især Lisbeths og Lones indsats engageret i flygtningeboligerne 
samt indsamlings-/genbrugsinitiativet.

 Sidst på året har bylauget deltaget i møder omkring etablering af et udviklingsforum for 
lokalområdet (på initiativ af lokalpolitikere). Dette tegner til at blive en realitet i foråret 2018.

BERETNINGEN GODKENDTES

2. Fremlæggelse af regnskab for Bylaug og Beboerhus
Kassereren Søren fremlagde de to 2017-regnskaber.

Bylaugets regnskab udviser indtægter på kr. 7.269 (2016: 5.785) og udgifter på kr. 17.893 (2016:
5.966), hvilket medfører et resultat på kr. -10.663 (2016: -181). Formuen er herefter kr.22.321. 
De ekstraordinært høje udgifter i 2017 skyldes især underskud ved arrangementer, hvilket lauget 
jo ifølge kassereren er tilstrækkeligt velpolstret til at kunne dække. Det betalende medlemstal 
opgjort ved kontingentindtægterne er imidlertid atter faldet lidt: det gav anledning til drøftelser 
og overvejelser om nye tiltag for at tydeliggøre instruksen vedr. medlemskab, dels på 
hjemmesiden samt evt. på facebook i Gevningegruppen, jf. også pkt. 3.

Beboerhusets regnskab udviste indtægter på kr. 15.330 (2016: 13.650) og udgifter på kr. 5.475 
(2016: 10.909), hvilket giver et resultat på kr. 9.855 (2016: 2.741). Formuen er herefter kr. 
51.202. Det gode resultat er naturligvis påvirket positivt af lejeforhøjelsen, som gennemførtes 
medio 2017. Der er således så småt ved at være økonomiske forudsætninger for den planlagte  
frivillige indsats med vedligehold af lokalerne i sommeren 2018.  

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
Bestyrelsen foreslog i forlængelse af drøftelser siden sidste generalforsamling at omlægge 
kontingentet til kr. 50 pr. husstand, gældende fra førstkommende opkrævning i foråret 2018.
Forslaget blev vedtaget.

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

5. Valg af suppleanter
Alle er på valg hvert år. Mads Anthon, Gitte Kristoffersen og Eigil Nielsen blev genvalgt med 
akklamation. Hans Lambert ønskede at trække sig tilbage, og ligeså gjorde Love Arvedsen. 
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Mange tak til jer to for indsatsen gennem mange år! Til erstatning indvalgtes Hanne Larsen og 
Karsten Jeppesen. Velkommen på holdet, I to!

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

7. Eventuelt

Bl.a. følgende emner berørtes:
 Den forventede kommunale overtagelse af arealet omkring Tobiassens Eg har (endnu) 

ikke fundet sted, og Bylauget har derfor i eftersommeren 2017 i et vist omfang bidraget 
med græsslåning mv. Oldermanden har fornyet kontakt til sagens parter omkring en 
afklaring af situationen her i foråret 2018.

 Aktivitetsdagen finder sted 26/5 med Marinus Meiner som åbningstaler. Lisbeth 
koordinerer.

 Tina Mandrup er båltaler til Skt. Hans, som i år falder på en lørdag. Det planlægges at 
samarbejde med GIF for at udvide festlighederne.

 Mette har friholdt Beboerhuset for arrangementer i juli for at skabe plads til den under 
pkt. 2 nævnte frivillige indsats med bl.a. malerarbejde.  

 Finn spurgte til Poul Bjeragers arbejde med den lokale (Tobiassen) nodebog. Bylauget 
kan evt. deltage i udgivelsen. Vivian vil høre til status.

 Sten har modtaget (og studeret) en pakke med ældre bylaugsmateriale fra CC, som i sin 
tid havde fået det fra Martin Krogh. Det dækker en rigtig spændende og underbelyst 
periode i bylaugets historie gennem 60'erne og 70'erne.

 Der var ros til arrangementet med Jes Sindal & Co. Gentagelse samt alternative kunstnere
blev drøftet.

 Bylauget opfordredes generelt til at være opmærksom på kommunale støttepuljer, 
herunder samarbejde med bibliotekerne.

 Muligheder omkring udvikling af hjemmesiden samt evt. øget aktivitet på facebook blev 
drøftet. Der nedsattes et udvalg med (vistnok) Mads, Vivian, Stig og Sten.

Dirigenten/oldermanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden – og 
for fornuftige bidrag til snakken ;-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste bylaugsmøde

Torsdag, den 3. maj, kl. 19:30

i Beboerhuset
REF: sten
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