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Referat af generalforsamling i Herslev bylaug den 
29. oktober 2015

1. Valg af dirigent
Flemming Palner blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning v. Torben Olesen
Der henvises til ’Bilag 1: Formandens beretning’ vedlagt dette referat.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab og budget v. Bo Sommerlund
Der henvises til ’Bilag 2: Regnskab og budget for Herslev bylaug 2015/16’ 
vedlagt dette referat.
Regnskab blev godkendt og der var ingen bemærkninger til budgettet.

4. Orientering om:
a. Planerne for ændring af parkeringspladsen ved kirken

Bylauget gav en kort præsentation af planerne, samt oplyst om at Lejre 
Kommunes pulje til forskønnelse af nærområder er blevet ansøgt om midler til 
udførsel af planerne for pladsen. 

Der er i først omgang ansøgt om midler til etablering af et ”bed” i 
størrelsesordenen 3×25 meter parallelt med Herslev Bygade. Bedet skal 
beplantes med lindetræer, bunddækkes af barkflis samt afgrænses af en 
granitkantsten. 

Der var ansøgningsfrist til Lejre Kommunes pulje den 15. oktober 2015 og det 
forventes at der bliver givet svar primo 2016.

Ud over de midler der er ansøgt, er der givet tilsagn om sponsorater/støtte til 
projektet fra Herslev Bryghus, Herslev bilpleje, Bondeskovgård og Finderups 
bådebyggeri.

Projektbeskrivelsen kan findes på bylaugets hjemmesiden under Herslev 
Bymidte.

Resultatet af ansøgningen vil vi melde ud på bylaugets hjemmeside og 
facebook gruppe, så snart vi ved besked. 

Bylauget understregede, at ALLE er velkommen til at byde ind i forbindelse 
med projektet. P-pladsen vedrører os alle og vi skal finde der løsninger der 
tilgodeser de behov der måtte være for brug og indretning af pladsen.
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Følgende bemærkninger blev givet i forbindelse med orienteirngen:

Bylauget bør huske og tage højde for, at der er p-pladser nok i dagligdagen. 

Skilte til kirkens p-plads ’bag’ kirkegården bør forbedres. 

Husk at indtænkte en selvstændig handicap p-plads på affalt pladsen. 

Der er behov for ny tænkning af placering af flaske containerne eller 
camouflering af dem (hegn eller beplantning).

Der er behov for bedre skiltning af hvad flaske- og tøjcontainerne ”må” bruges 
og ikke må bruges til.

Der er behov for, at gøre en indsats for at få folk til at lade være med at bruge 
p-pladsen som tisserende. Både buschauffører, cykelryttere og buspassagerer 
har gjort brug af området til at træde af på naturens vegne. For at komme 
problemet til livs var der forslag om information om offentlige toiletter, 
skiltning og andet der kan bidrage til at stoppe dette.

b. Forbedring af bredbånd
Gravearbejdet er i gang. Der er to arbejder i gang. Nedgravning af fiberledning
og etablering af centraler med udstyr til lyslederkabler herunder 
sammenkobling med de eksisterende kobberkabler, hvilket skal gøre, at vi kan 
opnå bedre hastighed på vores internetforbindelser i de enkelte husstande.
Linjen går fra Kattinge, gennem Herslev op til Gevninge hvor hovedcentralen er
placeret.

Tidshorisonten: Gravearbejde forventes færdigt midt november, teknikken 
forventes færdig primo 2016. TDC indkalder til møde, hvor de nye 
internetmuligheder bliver præsenteret. Her vil det være frit for den enkelte 
husstand, hvad man ønsker.

Uanset om man har TDC som udbyder eller ej forventes internetforbindelsen at
blive forbedret for alle.

5. Orientering om menighedsrådet i sognet

Anne Stausholm orienterede på vegne af Thomas Lowes og Anne Stausholm, 
der sammen med Lisbeth Larsen (der fornyligt er blevet valgt ind) er 
repræsentanter for Herslev sogn.

I det nuværende menighedsråd, er tre sogne gået sammen i et samarbejde om
et fælles menighedsråd (Herslev, Kornerup og Gevninge). Menighedsrådet blev
i sin nuværende form etableret i 2008 oprindeligt som en forsøgsordning. 
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Aftalen kan opsiges, hvis 3 ud af 10 medlemmer af menighedsrådet ønsker det
og ved udgangen af en valgperiode. 

Da et medlem af rådet var trådt ud ’før tid’ og der ikke var flere suppleanter 
blev der i oktober 2015 afholdt suppleringsvalg. Lisbeth Larsen fra Herslev, 
blev valgt ind i rådet.

Der er stor behov for at Herslev er ordenligt repræsenteret i rådet, således at 
byens og området interesser bliver varetaget. 

De tre sogne har i det fælles menighedsråde fælles regnskab og budget, fælles
personale mm. Hver kirke har dog sin egen graver.

Det giver på rigtig mange punkter god mening, at være et fælles 
menighedsråd til at løfte de opgaver, der er. Konkret har samarbejdet dog ikke 
været hensigtsmæssigt på grund af udfordringer i samarbejdet inden for 
menighedsrådet.

Thomas Lowes og Anne Stausholm løfter Herslev interesser og finder det svært
at se, at de bliver varetaget på ordentlig vis i menighedsrådets nuværende 
form.

Pt arbejdes der på at få klarhed omkring diverse aftaler, referater mv. inden for
menighedsrådet. Der har været afholdt møde med Provsten. Henning Maigaard
orienterede om mødet. Provsten var lyttende overfor hvad, der blev sagt mht. 
den bekymring og utilfredshed, der er med den måde tingene kører på, men 
det er uklart, hvad han kan gøre i denne sammenhæng.

De tilstedeværende ved generalforsamlingen udtrykte generel enighed om, at 
der fortsat skal være fokus på at bevare Herslevs interesser i menighedsrådet. 
Der blev efterlyst fakta/information omkring, hvad der er mulighed for, såfremt
et selvstændigt menighedsråd skulle komme på tale, herunder hvor mange der
skal stille op, hvor meget arbejde der ligger i menighedsrådsarbejdet og hvad 
arbejdet indebærer.  

Den umiddelbare vurdering er, at det med den tilslutning der pt. er til et 
selvstændigt menighedsråd, er det muligt at stille et selvstændigt råd.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse
Tina Larsen, Helle Torp Christensen og Bo Sommerlunder var på valg; Helle og 
Bo genopstiller, mens Tina ikke genopstiller.

Bo Sommerlund og Helle Torp Christensen blev genvalgt.
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Helle Nordfjeld Möbius og Kathrine Nørgaard Zwicky stillede op til bestyrelsen.

Helle Nordfjeld Möbius blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

8. Valg af suppleanter
Der skulle vælges mindst to suppleanter til bylaguet – og gerne flere. 

Karsten Hansen, Thomas Finderup og Anette Stark genopstillede og blev valgt.

Kathrine Nørgaard Zwicky blev tilbudt at stille op som suppleant.

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Jørgen Vedel er nuværende revisor. Jørgen modtog genvalg, og blev valgt.

Flemming Palner stillede op som revisorsuppleant og blev valgt.

10. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål omkring mobildækning. Hertil blev der orienteret 
om, at der muligvis arbejdes på at finde løsninger, men at der ikke er 
kendskab til nogen konkret tidsplan. Bylauget holder øje med dette.

Der blev spurgt til om Herslev Bylaug tager imod betaling med Mobile Pay. 
Hertil blev svaret, at dette ikke er muligt.
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Bilag 1. Formandens beretning 2015 

Der er jo mange måder, at holde en beretning på, for ex. husker jeg, hvordan 
Lego´ direktør (Jørgen Vig Knudstorp) fremførte sin version med sang og 
dans..... DET vil jeg dog skåne jer for, og stedet prøve, at gøre det kort 

Og hvad har bestyrelsen så fortaget sig i det forgangne år? Hvis vi kigger på 
vores fælles møde, så har der kun været et par stykker, så det er ikke her vi 
har brugt en masse tid og energi. 

I stedet for har vi brugt en masse tid på både de traditionelle bylaugsopgaver, 
som juletræstænding, sommerfest, osv., men især på ting som har stor 
betydning for byens borgere og fremtidige liv og kultur.  Her kan følgende 
nævnes.

1. Forholdene på Trællerup skolen som vi lige har hørt om, og hvor var det 
dejligt at se hvordan politikerne faktisk lyttede til borgerne i byerne 
omkring skolen.  

2. De fleste af os har også været involveret i de tanker, Herslevs 
medlemmer af menighedsrådet har haft. Det kan have stor betydning for
byen. Og vi har derfor også vurderet, at det kunne være spændende for 
byen som helhed at høre nærmere om dette i dag (punkt 5).

3. Helle og Thomas har gjort et stort arbejde med at lægge planer for 
forskønnelse af parkeringspladsen foran kirken, og det vil Helle fortæller 
mere om lige om lidt.

4. Ligeledes har Bo gjort et stort stykke arbejde med bl.a. at stemme 
dørklokker for at får underskrifter til et bedre bredbånd i Herslev, og 
samme har Kattinge Bylaug gjort i Kattinge. (Bo orienterer os om status 
senere) 

5. Men selvfølgelig har der også været plads til at vi kunne afholde vores 
traditionelle Juletræstænding, fastelavnfest og byens sommerfest. 
Herudover valgte vi igen at arrangere et Sct. Hans bål i samarbejde m. 
Sejlklubben, og Grundlovsdagsfest sammen med Menighedsrådet. 

6. Af nye tiltag, som meget vel kunne gå hen og blive en tradition, skød vi 
en Herslev motionsdag i gang tidligere på sommeren – med mulighed for
både løb og gang, og med masser af glade deltagere.

7. En del af bylaugets faste opgaver er dialog med kommunen. Og også her
har vi været i gang med opgaver i år. Tingene tager ind imellem meget 
lang tid, men vi bliver lyttet til, og i rigtig mange tilfælde får vi også 
noget ud af det. I år har vi fx sikret, at der blev  optegnet vejstriber et 
par steder, og endelig fik vi det  også mellem kirkens p-plads og vejen 
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+ byen fik udskiftet nogle slidte skilte ned til bla. stranden Jo Jo byen 
får da hele tiden lidt...  

Når alt kommer til alt, så kom vi dog ikke nær så langt, hvis ikke det var for 
støtte fra jer alle her i byen, det gælder både økonomisk, men også praktisk 
hjælp. Mange af vores arrangementer ville slet ikke være mulige, så stor tak 
fra bestyrelsen.  

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde som medlemmer af bylauget 
yder giver rigtig meget til byen og i år har alle medlemmer og suppleanter 
virkelig knoklet, og jeg er meget stolt over, hvad vi egentligt opnår med de 
forholdsvis små midler, og resurser vi nu har. Virkelig godt arbejde – stort tak
til alle mand – og kvinder! 

Desværre træder Tina Larsen ud af Bestyrelsen efter godt arbejde de sidste 
par år. En afskedsgave til Tina… 

Husk at tjekke Bylaugets hjemmeside og Facebook 

Det var alt fra mig. Jeg vil nu overlade ordet til dirigenten

Torben Færch Olesen, Formand, Herslev Bylaug 
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Bilag 2. Regnskab 2015 og budget 2016
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