
REFERAT af Generalforsamling, tirsdag den 1/3 2022 kl. 19:30 i Beboerhuset

Tilstede fra bestyrelse/suppleanter/støttenetværk:

Søren Udesen, Stig Fremming, Vivian Møller, Sten Bonke, Karsten Jeppesen, Lisbeth Rønnow, Hanne 
Heiberg, Hanne Larsen, Marianne Henriksen, Poul Flengmark

Desuden Mette Udesen (husbestyrer), Finn Sommer (revisor)

Øvrige deltagere: Jes Sindal, Lone Hjorth, Lennarth Studinsky, Maj-Brit Ronæs, Gitte  Kristoffersen

Afbud: Henrik Holden, Mads Anthon, Michael Kring, Eigil Nielsen

PLAN for aftenens forløb:

1. Generalforsamling i henhold til vedtægter

2. Bylaugets kommende aktiviteter (under Evt.)

Valg af dirigent: oldermanden valgtes til dirigent

Indkaldelse til gen. forsamling: på hjemmesiden, i udhængsskabet samt på FB Gevningesiden med 2 ugers 
varsel.

1. Oldermandens beretning:

skriftlig beretning: se også 3 foreliggende referater fra foreningsåret på hjemmesiden

Gennemførte aktiviteter:

endnu et år under coronaens åg!

● afholdt 3 møder, incl. den forskudte generalforsamlingen i juni
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● Aflysninger af traditionelle aktiviteter: Skt. Hans, aktivitetsdag, 

● borgerinfo omdelt med  god opmærksomhed i november, herunder med angivelse af ny mulighed 
for kontingentindbetaling (mere under kassererens beretning).

● Beboerhus: begrænset brug, (mere konkret  om aktiviteter under kassererens beretning). Men her 
kan til gengæld berettes om heftig aktivitet i forlængelse af det visionsforslag om indretning af et 
integreret bibliotek og beboerhus, som vi fik præsenteret  ved forrige generalforsamlig juni 2021 af 
Lunde Ljungberg fra Lejre Bibliotek og Arkiv. Aktiviteten var koncentreret om de kommunale 
budgetforhandlinger i august sidste år, hvor bylauget var involveret i nogle lidt ubehagelige 
spareøvelser ift. Ljungbergs oprindelige overslag. Anyway, som bekendt endte det med, at 
projektet kom på budgettet med kr.700.000 (som for øvrigt lige er blevet frigivet til anvendelse). 

(Sidste nyt!  Her 7/3 var Søren, Mette og jeg til møde med kommunen om projektets videre færd. 
Der er lagt yderligere et pænt beløb oveni til ydre vedligehold. Centrale elementer i planen er den 
fælles indgang, hultagning ind til biblioteket, det gennemgående plankegulv, samt serveringsluge til
køkkenet. Planlægning og udbud går i gang nu, selve bygningsarbejdet  skal påbegyndes til august 
og forventes at fortsætte året ud. Her vil Mettes aftalebog så være lukket for arrangementer. Vi 
havde en god dialog om løsning af kommende praktiske problemer omkring husets brug, når den 
åbne adgang mellem bibliotek og beboerhus indføres. Håber det går!) 

Og ellers stor tak til husbestyrer Mette for stilsikker håndtering af stort og småt i driften af 
Beboerhuset endnu et år!

● Et andet større projekt i beretningsperioden er opsætningen af milestenen på hjørnet af 
Lindenborgvej og Bygaden. Stenen er fint på plads, men vi (kommunen, Vivian, og undertegnede) 
er fortsat beskæftiget med finish omkring stenen. Vivian og Tobias Mortensen fra Lejre Arkiv har 
forfattet en artikel, som kommer i næste nummer af Lethrica. Der planlæggges som bekendt et 
indvielsesarrangement ultimo april.

● Bylauget, primært Vivian, har været stærkt involveret i renoveringen af det berømte bysbarn 
Christian Tobiassens gravsted. Projektet er afsluttet med en historiefortælling, som kan læses ved 
aktivering af en på stedet opsat OR kode. Bylauget har også bidraget med financiering af 
sidstnævnte samt den tilknyttede fyldige beskrivelse. 

● Bylauget havde en anden intensiv omgang med Lejre Kommune omkring årsskiftet, da man efter 
krav fra regionen skulle udpege lokaliteter til testcenter i Gevninge. Man mente, at Beboerhuset 
ville være en passende ramme for sådan et center. Vores største bekymring var selvsagt de 
konsekvenser, som en placering i Beboerhuset ville få for planlagte arrangementer. Det lykkedes 
os, efter adskillige møder og skriverier, at overbevise kommunen om, at ældrecentret på Nødager 
også i denne omgang var mest oplagt. 

● Der opstår løbende  foreningstiltag og borgerinitiativer i Gevninge og omegn, som vi som bylaug 
skal forholde os til. Det kan undertiden være lidt uklart, hvordan det skal håndteres, men som 
udgangspunkt søger vi at holde en åben dialog og informationsudveksling  med alle, som 
henvender sig – og så må vi  undervejs vurdere, hvilke samarbejder og projekter, vi har kræfter til 
at gå ind i. GHUF kan være et godt eksempel på en nyttig dialog (hvor Mads jo også er vores 
repræsentant, og hvor Michael Kring er en god kontakt).
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●  Otte Gevningebøger solgt Vi har arbejdet med plan om genoptrykning af det udsolgte Bind I i 
farver. Efter en del problemer er trykkefilen heldigvis genfunden i god behold; men nu er der store 
udfordringer med omkostningerne. Pt. er vi i en situation, hvor økonomien ikke holder, så der skal 
tænkes alternativt.

Drøftelse af beretning

Karsten gjorde opmærksom på, at han og Vivian i det forgangne år også har været til  møde med 
kommunens repair-café folk. Det blev besluttet at afvente resultatet af beboerhus-projektet, således at de 
fysiske rammer er kendt, før vi oprettet en café.

Beretningen godkendt

2. Fremlæggelse af Regnskaber (v. kasserer Søren Udesen)

Bylaug

● Indtægter kr. 6.320 (2020 kontingentfrit: kr. 700)

● Udgifter kr. 2.311 (2020: kr. 2.616)

● Resultat kr. 4.009 (2020: kr. -1.846)

● Formue kr. 17.447 (2020: kr. 13.438)

Beboerhus

● Indtægter kr. 10.600 (2020: kr. 4.900)

● Udgifter kr. 4.398 (2020: kr. 21.973)

● Resultat kr. 6.201 (2020: kr. -17.073)

● Formue kr. 51.075 (2020: kr. 44.874)

Begge regnskaber godkendtes

Tak til revisor Finn Sommer for den sædvanlige samvittighedsfulde kontrolindsats.

3. Fastsættelse af kontingent

Uændret kr. 50,-

4. Valg af bestyrelse

På valg (2 medl. i lige år): Søren Udesen, Sten Bonke

3



SU og SB genopstiller men bekendtgjorde forud for valget, at det, ifald de blev genvalgt, ville  blive den 
sidste valgperiode på de nuværende bestyrelsesposter (SB har været oldermand siden 8/3 1988, SU 
kasserer siden  90erne ). Det er derfor planen at træde et skridt tilbage i geledderne og rekruttere  nye 
vitale kræfter til bestyrelsen  senest med udgangen af den kommende valgperiode.

Søren og Sten genvalgtes til bestyrelsen!

5. Valg af suppleanter

Ift. vedtægterne kører vi en lidt udvidet praksis omkring suppleanter, idet vi nu opererer med to grupper: 
de 5 valgte samt et suppleantnetværk/støttegruppe . Aktuelt er de 5 valgte suppleanter:

Eigil Nielsen, Hanne Larsen, Mads Anthon, Hanne Heiberg, Karsten Jeppesen

Disse suppleanter genvalgtes uden modkandidater.

De 7 personer i netværket/støttegruppen er:

Henrik Busk Holden, Marianne Henriksen, Poul Flengmark, Lisbeth Rønnow, Marie Valter Jensen, Elena 
Perez, Michael Kring

Endvidere tilmeldte Maj-Brit Ronæs og Gitte Kristoffersen sig denne gruppe.

6. Eventuelle forslag

Ingen indkomne

7. Eventuelt

herunder kommende aktiviteter:

● Syng med vise-aftenaften 17/3, kl. 19:30 i Beboerhuset v. Jes Sindal og Viseveteranerne. Der bliver 
brug for lidt praktisk assistance fra bestyrelse/suppleanter; nærmere instruks følger.

● Milestensprojektet – finish pågår; indvielse ultimo april formentlig i Forsamlingshuset.

● Skt.Hans bål – det skal afklares, om gamle lokaliteter kan benyttes (SB).

● Omdeling af borgerinfo – udskydes nok til sensommeren (SB/SU beslutter).

● Aktivitetsdag – SB undersøger om vi har en tovholder.

● Loppemarked – fint, hvis Kristianminde-folkene tager sig af det igen.  

● Byfestforening! Det er kommet oldermanden for øre, at der er dannet en forening i Gevninge med 
det særlige formål at arrangere byfest. Spændende!
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● Trællerup Bylaug! Oldermanden berettede, at borgerne i Trællerup har oprettet et bylaug, vistnok 
aktuelt foranlediget af planerne om at etablere et multihus ved Trælleruphallen. Man ønsker at stå 
stærkere repræsenteret med borgersynpunkter i processen. 

●   Lennart Studinsky pegede på behovet for at beskytte den gamle bygningsarv i Gevninge, og 
opfordrede Bylauget til at undersøge muligheden for at få oprettet en bevarende lokalplan for den 
gamle bydel. Lennart uddelte informationsmateriale omkring den formelle proces. Bylauget har for 
mere end 20 år siden forsøgt at indføre en bevarende lokalplan men dengang uden den 
nødvendige politiske opbakning. Tiderne er måske mere  fremkommelige nu, og vi vil tage emnet 
op på næste møde. 

●   Finn Sommer pegede på, at Gevninge nu havde mulighed for at komme på verdenskortet …. i 
forbindelse med Tour-rytternes visit. Holdningen var nok mest, at der måtte andre gode kræfter 
bide til bolle (og der er just frigjort et antal kommunale støttebidrag á kr. 5000 til gode ideer).

  

Oldermanden/dirigenten takkede for god ro og orden – og for det fine fremmøde.

REF: sb
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