Bilag 1. Formandens beretning 2016
1. Formandens beretning, jeg tror jeg vil nyde den ekstra
meget i år for den bliver den sidste jeg holder som formand.
Det ikke fordi jeg ikke vil forsætte mit arrangement i
bestyrelsen, så hvis jeg nu bliver valg ind igen her senere til
valg af bestyrelse, så er klar jeg, men jeg ønsker ikke være
frontfiguren længere. Det er nu ikke fordi vi i bestyrelsen
skelner mellem formand eller de andre medlemmer, det har
vi aldrig gjort, og sådan skal det være – vi løser opgaver i
fællesskab hvor hver især tage en tørn.
2.Det frivillige arbejde som bestyrelsen ligger i de opgaver vi
har tages ud af vores egen fritid, og til tider bruger vi del
resurser på arranger ex. fastelavn eller sommerfesten. Det vil
vi rigtig rigtig gerne, men vi må konstater, at bestyrelsen også
har brug for hjælp ude fra når det skal arrangeres noget eller
en god ide skal føres ud i livet. Vi frygter, at vores
arrangementer/planer kan falde til jorden fordi vi ikke alene
kan løfte opgaverne. Det samme gælder hvis ikke der dukker
nok op til de aktiviteter vil laver, også vil det på sigt ebbe ud
og til sidst forsvinde hvis der bliver tilfældet. Derfor opfordre
jeg jer til at skubbe til jeres nabo, så de også deltager til ex.
sommerfesten mv.
3.Hvad er så sket det sidste årstid i byen og bylauget – ja
desværre har bestyrelsen mistet 2 melemmer undervejs.
Begge 2 hedder Helle og de er flyttet fra byen desværre, men
Helle Torp kommer tilbage da de ”kun” er udstationeret på

Grønland i 2 år. Det har betydet opgaver skulle fordeles på
færre hænder, og bestyrelsen har virkelig taget fat alle
sammen – stor stor tak for jeres indsat  
Det er derfor lykkedes os at holde den traditionelle
Juletræstænding, fastelavnfest, byens sommerfest og Sct.
Hans bål i samarbejde m. sejlklubben
4.Herslev menighedsrådet - Bylauget har fulgt processen, og
ser frem til samarbejdet med det nye selvstændige
menighedsrådet i Herslev. I få en lille orientering senere fra
menighedsrådet hvor de er i dag.
5.Bredbånd – det er stor fornøjelse at de fleste her i byen nu,
har fået adgang til hurtigere Internet, og takket være et rigtig
godt arbejde fra Kattinge, men også fra Bo her i Bylauget, så
køre det bare har vi hørt, selvom vi gerne så fiber
tilgængeligt til alle huststade, så det er stadig en væsentlig
forbedring i forhold til hvad vi havde.
6.Vi ser en tendens til, at kommunen vil, og inddrage,
Bylauget mere og mere når eller hvis de har tanker eller
planer om større ændringer i byen hvilket vi sætter stor pris
på. Fx så er gadekæret blevet forskønnet hvilket har været et
ønske længe fra en del af beborene dernede, og det er nu
endelig realiseret – takke være nogle ildsjæle fra området, og
kommunens vilje til at lytte.

7.Fællesskabet er under pres i mange byer, men jeg tror og
håber på, at fælles her i Herslev består og forhåbentligt vokse
sig støre end det er i dag. Vi er på den en eller måde afhængig
af hinanden både økonomisk, men også praktisk hjælp, så
hvorfor blive /værre en støre del af? Flere fremtidsforsker
spår mere fællesskab ude i de lokale samfund – vi ser det
allerede i dag indenfor økologist grønsage (løf) Lejre
Økologiske Fødevarefællesskab. Dele biler, låne biler, eksistere
i dag, førerløse biler er på vej, og nogen påstår dele ting/låne
ting (værktøj osv.) er kommet for at blive. Min pointe er
kunne vi her i byen gøre det smartere, og billiger for den
enkelte hvis vi blev bedre til det med fællesskabet?
Hvis der er nogen som syntes det lyder interessant eller har
gode ideer, så bring det op under eventuelt senere i aften
eller prik mig på skuledren.
Husk at tjekke Bylaugets hjemmeside og Facebook.
Hjemmesiden findes på adressen http://bylaug.herslev.dk/

Det var alt fra mig. Jeg vil nu overlade ordet til dirigenten
Torben Færch Olesen, Formand, Herslev Bylaug

