
Referat

Generalforsamling, Herslev Bylaug 
25. oktober 2012 

  

1.     Valg af dirigent 
Jette Henckel blev valgt. 
  

2.     Formandens beretning v. Torben F. Olesen 
Formandens beretningblev afholdt. Formandens beretning blev godkendt. 
  

3.     Regnskab v. Lone Pedersen 
Regnskab for perioden 01.09.11-31.08.12 blev præsenteret.  Regnskabet blev 
godkendt uden bemærkninger. 
  

4.    Budget v. Lone Pedersen 
Budget for perioden 01.09.12-31.08.13 blev præsenteret.  Budgettet blev godkendt 
uden bemærkninger. 
  

5.     Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
  

6.     Valg af bestyrelse 
Kate Skjærbæk Kildevang 3 - blev valgt. 
Kate.skjaerbaek@gmail.com 
  

7.     Valg af suppleanter 
Tina Larsen Bognæsvej 9a – blev valgt. 
tinarlarsen@hotmail.com 
  
Lone Pedersen Mosevang 3 - fortsætter i bestyrelsen som suppleant. 
  

8.     Valg af revisor og revisor suppleant 
Jørgen Vedel modtager genvalg og blev valgt som revisor. 
Jørgen Engelsen modtager genvalg og er blev valgt som revisor suppleant. 
  

9.     Evt. 
Henning Maigaard kommenterede på den galvaniserede lygtepæl vedr. farven på 
lygtepælen. Bestyrelsen berettede, at de er i dialog med Lejre kommune vedr. 
dette, og vil fortsætte med at presse på for at få en grøn lygtepæl op i stedet, så det
harmonerer med de øvrige pæle på hovedgaden. 
  
Helen spurgte til brugen af hjemmesiden bland byens beboere. Hjemmesiden bliver
brugt og der er stemning for at siden fortsætter. Der er forslag om at hjemmesiden 
bliver brugt til historier om byen. Henning og Morten ser på en ny platform til 
hjemmesiden, for at reducere udgiften til siden. 
  
Vedr. gravearbejdet. Hvis der opstår problemer med nedbrud eller andre problemer 
med tlf/internet/strøm opfordres alle til at ringe og indberette nedbruddet, så de ved 
selskabet ved, hvor mange der har problemer.   
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Formandens beretning 
Generalforsamling, 25. oktober 2012 
  
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig. Vi 
kunne sige velkommen til Helle Torp og Helen Klingemann som nye medlemmer, og det betød samtidig 
lidt rokade i bestyrelsen. Helle Torp tiltrådte som sekretær og Torben Færch Olesen som ny formand. Lone
Pedersen forblev i sin rolle som kasserer. Som suppleanter har vi i år haft fornøjelsen af Henning Maigaard,
Winnie Kristiansen og Morten Bjerrum. Winnie valgte dog at stoppe i bestyrelsen et par måneder senere. 
  
Bestyrelsen var herefter klar til at kaste sig over opgaverne og den første var den traditionelle juletræs-
tænding med slikposer, julemand, og sang omkring juletræet – og deltagelse af børn og voksne både fra 
byen og udefra på denne lidt våde november eftermiddag.  
  
I februar arrangerede bylauget fastelavnsfest. Det var et par år siden sidst, men der var et fint fremmøde 
og konger og dronninger i både barn og ungekategorien blev kåret, samtidig med at vi alle kunne nyde 
lækre hjemmelavede fastelavnsboller. 
  
I juni holdt Menighedsrådet Grundlovsmøde, hvor bestyrelsen gav en hjælpende hånd som tidligere år. Bo 
Andersen, der stod for arrangementet træder ud af menighedsrådet i år, og vi regner derfor ikke med at 
dette arrangement fortsætter. 
  
I slutningen af august var det blevet tid til at holde loppemarked i byen. Vi havde placeret os på p-pladsen
ved kirken i nærheden af bygaden 5, der holdt Åbent Have arrangement. Men vejret drillede lidt, og der 
var ikke helt så mange sælgere og gæster, som vi forventede. Vi vil derfor overveje om dette arrangement
skal gentages til næste år. 
  
Vejret var måske også årsagen til at sommerfesten ikke havde så stor deltagelse i år som tidligere år. Men 
festet blev der nu alligevel til ud på de små timer og det var som altid ganske hyggeligt at få hilst på nye 
og gamle ansigter i byen. Med god hjælp søndag middag blev telt og andet udstyr hurtigt pakket ned igen. 
Jeg vil i denne forbindelse gerne takke Herslev Bryghus for deres støtte til festen – uden den ville 
økonomien slet ikke kunne bære de udgifter, vi har i forbindelse med dagen. 
  
Som noget nyt var bylauget i år med i Region Sjællands Vandrefestivalen 2012. Vi arrangerede, hvad vi 
kaldte en ’Sansetur’ – og bød de deltagende på en vandring med lokal guide suppleret af flere lokale 
fortællere. Starten gik fra Herslev Kirke, forbi den gamle smedje, til stranden og havnen, tilbage gennem 
byen forbi den gamle skole, omkring den gamle branddam, og så rundede vi af hos bryggeren, der viste 
rundt og fortalte om ølbrygning og Herslev Bryghus’ historie. Bylauget vil gerne takke vores guide, Else 
Marie fra bygaden endnu en gang for de dejlige fortællinger undervejs. Der var ca. 40 mennesker med på 
turen, både lokale og folk ude fra. 
  
Som del af bestyrelsens arbejde, indgår også en løbende dialog med kommunen omkring nye tiltag og 
ideer i relation til vores by. – I starten af året havde vi fx et møde vedr. trafiksikkerhedsprojekter i 
Herslev. Her blev det aftalt, at der opsættes et farligt-sving skilt ved vandværket, males striber langs p-
pladsen foran kirken, så p-plads og vej adskilles, og laves bedre sikkerhed ved krydset Bognæsvej/Herslev 
Bygade/Kattingevej i form af noget trafikchikane. De nævnte vejprojekter bliver igangsat efter 
gravearbejde for seperatkloakering er overstået.

I samarbejde med Herslev sejlklub deltog bestyrelsen også i et orienteringsmøde med kommunen i foråret,
hvor vi drøftede erfaringer og ønsker til en ny badebro ved stranden.Kommunen ønskede at skifte den 
gamle ud. Vi anbefalede en bro identitisk med den gamle. Kommunen lyttede til os og har efterfølgende 
arbejdet videre med de midler, der var til rådighed og opsattte en ny bro tidligere på sommeren. 

I de seneste måneder er bybilledet ændret en del med jordbunker, gravemasker, afspærrede veje og 
arbejdende folk. Det skyldes dels nedgravning af elkabler og opsætning af nye lamper i gadebilledet. Vi er
glade for at kunne konstatere, at kommunen har lyttet til bestyrelsens forslag om at finde nogle lamper, 
der i stil og farve falder ind i bybilledet og er så neutrale som muligt. Det ser ud til, at der bliver sat 
grønne lamper op langs bygaden, mens der på sidevejene opsættes galvaniserede lamper. I forlængelse af 
elarbejdet er gravearbejdet til separatkloakering også gået i gang. Vi skal forvente, at det varer indtil 
foråret 2013, inden de er færdige med hele byen. 
  



Det har, som I kan høre, været et ganske travlt år for vores lille bestyrelse, og jeg vil derfor varmt 
opfordre til, at der her, lidt senere i dagens program, vil være nogen, der melder sig til de ledige poster, 
vi har i vores bestyrelse fremadrettet. Det vil sikre, at vi kan fortsætte både aktiviteter og dialog til 
glæde for alle i byen. 

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke vores to suppleanter, Morten Bjerrum og Henning 
Maigaard for deres indsats i det forgangne år - de to herrer ønsker desværre ikke genvalg. En særlig tak til
kasserer Lone Pedersen, der i år træder ud af Bestyrelsen efter 4 års flittigt arbejde. Bestyrelsen kommer 
til at savne Lone og vi har derfor også opfordret hende til at opstille som suppleant til bestyrelsen. Men 
man ved jo aldrig… så hermed en afskedsgave til dig, kære Lone… Tak for samarbejdet J 
  
Og så vil jeg gerne overlade ordet til dirigenten 


