
Jeg vil starte med at byde de nye beboere i byen velkommen, dejligt
at husene her i byen bliver fyldt med nye beboere når de sættes til 
salg. Dejligt I har valgt Herslev som jeres nye hjem. Vi syntes selv 
det er en dejlig by med masser af aktiviser og rare mennesker og 
ikke mindst et super Bylaug

I den forbindelse vi jeg gerne fortsætte med at sige tak, til alle jer 
der er dukket op til vores arrangementer, tak til alle dem der har 
hjulpet med det praktiske som af få teltene op og ned samt 
oprydning. Særlig hjælpen og opbakningen med det sidste 
oprydning efter sommerfesten varmer, vi var til sidst 12-15 
personer.

Vi har siden sidste generalforsamling sidste år afholdt alle de 
”sædvanlige” arrangementer som julefest og grundlovsdag 
sammen med vores menighedsråd, Sants hans fest med havnen 
samt fastelavn og sommerfest (nu udvidet med biograf lade.)

Alle disse faste arrangementer har været flot besøgt, og vi føler de 
har styrket vores sammenhold i byen. Men vores nye forsøg på at 
samle byen, er bestemt ikke gået lige så godt. Her tænker jeg på 
kroket og motionsdagene. Det viser måske at de faste aktiviteter er 
passende.

Dog vil vi i bestyrelsen når vi tænke tilbage på dette år, primært 
tænke på vores årelange projekt med at forskønne torvet.  
Kommunen gave os penge til det, for efterhånden flere år siden, 
men har derfra ikke været lige så nemme at danse med. Men I år 
lykkes det at få alle tilladelser så vi kunne sammen med Tom 
Malling der står for projektet komme i jorden. Som et lille plus får vi 
også endeligt ny asfalt efter de for flere år side gravede hele byen 
op i forbindelse med separeringen.  

Normalt fremhæver vi ikke enkle medlemmer i bestyrelsen da vi 
som grundregel laver tingene fælles, men jeg bliver nød til at 



nævne Thomas og hans hjælper Torben, som tålmodigt har stået for
projektet fra byens side, og rose deres indsats.

Bestyrelsen vil i år miste flere medlemmer der efter flere års 
arbejde for byen trækker sig, stort tak til jer og vi glæder os til at 
udnytte jeres arbejdskraft som hjælper i stedet.

Til sidst vil jeg nævne de samarbejdspartner der får vores budget til
at hænge sammen, og som er uundværlige for vores bylaug

Herslev Bryghus
Gevninge Brugsen
Gevninge Bageren
Gevninge Pizza
Skjoldburne kæden
og ikke mindst Herslev borgerne

Hvis I kender eller har forbindelser til andre der kan lokkes til at 
støtte så sig endeligt til.

 


