Generalforsamling i Ledøje Bylaug den 26. januar 2011
Referat v/ Pernille Breum
Generalforsamlingen blev i år afholdt i Ledøje Forsamlingshus. Mødet omfattede ’Motorvejs-tema’ og
ordinær generalforsamling. Her refereres generalforsamlingen. (Motorvejs-temaet kommenteres i Ledøje
Bylaug Nyt foråret 2011)
a) Valg af dirigent og protokolfører. Søren Hansen blev valgt som mødets dirigent. Pernille Breum
blev valgt som protokolfører.
b) Oldermandens beretning. Flemming Olsen berettede om det forløbne års aktiviteter (2010):
Generalforsamlingen 2010
Vores generalforsamling blev i 2010 afholdt i Petanqueklubbens lokaler. Bjørn & Zandra Weitemeyer
stod for de kulinariske oplevelser, lækre mexicanske retter. De der ikke kom, gik glip af en masse god
mad. Der var et temmelig begrænset fremmøde til generalforsamlingen. Bjørn og Zandra valgte at
træde ud af bestyrelsen, da de var gået i gang med et projekt i Mexico.
Sille Sterl og Eskil Simmelsgaard blev valgt ind i stedet. Pernille Breum valgte at træde tilbage som
Oldermand, hun blev sekretær og Flemming gik ind som ny Oldermand
Fastelavn
Der er jo tradition for at det er 7. klasserne (børnene fra Ledøje og deres forældre) på Søagerskolen, der
står for arrangementet. I år var der ikke så mange aktive børn. Så vi siger stor tak til Laura og Ulrikke,
der stod for arrangementet. Selv om det gav et lille underskud, synes vi at det var en stor succes. Husk
at eventuelle overskud bliver afsat til at lave noget for byens børn! I 2010 fik vi med finansiering fra
’Fastelavnskontoen’ vi sat nye basketballnet op i den gamle skolegård ved Mariehønen.
Affaldsindsamling/Grøn dag
En pæn flok mødte op en tidlig søndag formiddag for at lave en mindre “forårsrengøring” i byen. Vi fik
indsamlet ca. 122 kg affald og 44 tomme dåser, så mon ikke resultatet har kunnet ses bagefter!
På Grøn dag bliver der beplantet og ryddet i det grønne område omkring Lillesøen, som jo efterhånden
også er blevet pænt tilplantet. Så kan det jo tage noget af lyden fra motorvejen. Vi sluttede med hygge,
pølser og drikkelse. Men som altid; Der er plads til at flere deltagere! Området bag Lillesø er Ledøjes
rekreative område, som vi selv (foreningerne og borgerne i Ledøje) skal vedligeholde.
Sankt Hans
Igen var vi heldige med vejret, så der var et stort fremmøde ved petanquebanerne, og en rigtig god
stemning. Eskil holdt en rigtig god båltale. Vi fik et lille overskud på arrangementet og næste år skal vi
nok huske rødvinen! Vi takker Petanqueklubben for lån af området, fadølsanlæg og strøm, og for at de
altid er os behjælpelige, når vi har brug for det.
Loppemarked
Et nyt arrangement var Loppemarkedet ved Uffes Kaffebar. Selv om det lå sent på året, så var der
mange deltagere. Vi ønskede at lave et lokalt loppemarked med størst vægt på det sociale. Det
lykkedes, men der manglede nok nogle kunder, så det ikke kun blev til et byttemarked. Men vi gentager,
det er helt sikkert.
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Juletræstænding
For en gangs skyld var der rigtig meget sne til juletræstændingen, vi fik ryddet pladsen, så det var til at
komme rundt om træet. Der var som sædvanligt stort fremmøde og en rigtig god stemning til gløgg og
æbleskiver. Vi vil specielt takke Helle og Jan fra Ledøjegård, som trofast stiller op med deres islandske
heste, så børnene kan få en lille ridetur.
Juletræsfest
Igen en succes med ca. 60 deltagende børn. Dog vil vi gerne opfordre til at man næste år overholder
tidsfristen for tilmelding, så planlægningen lettes.
Trafikgruppen
Har gjort et stort arbejde i forbindelse med motorvejsprojektet, samt arrangeret ’Motorvejs-tema’ som
indledning til generalforsamlingen. Trafikgruppen har også varetaget indsigelse/høringssvar til
kommunens spareforslag, som omfattede besparelse på bus 159.
Egedal Landsbyråd
Landsbyrådet er et råd som samler landsbyernes interesser, for at vi står lidt stærkere i forhold til
kommunen mm. Her har Pernille deltaget som Ledøjes repræsentant.
Hjemmeside
Der bliver arbejdet på for alvor at få siden op at køre igen. Siden er på dagen for generalforsamling i
luften, men er under opbygning. Der er tale om fritidsarbejde i bylauget. Vi takker Søren Lindeløv for, at
han vil hjælpe os i gang igen. Hjemmesiden hedder www.ledoejebylaug.dk .
Ledøje Bylaug Nyt
Vi fortsætter endnu en sæson med at lave bladet i én farve (sort), da det er blevet temmelig dyrt at få
lavet så små oplag i farver. Hvis vi kan finde en farvesponsor, så måske. Bladet kan måske blive trykt på
farvet papir.
Vi påtænker at lave nogle små annoncer (rubrikannoncer) som kan erhverves et beskedent beløb, så
alle kan være med for at forbedre foreningens økonomi.
Den øvrige bestyrelse supplerede med at fortælle, at opgaver for bylauget og bestyrelsen i 2011 oplagt
vil være:


At varetage Ledøjes fælles interesse omkring at opnå færrest mulig gener ved den
kommende motorvej og byggeriet af vejen. Støj, forurening, øget gennemkørende trafik på
Ledøjetoften og Ledøje Bygade.
 Stille ønsker, og tilkendegive byens interesser omkring busbetjeningen. Kommunen vil
omlægge busdriften, og der bliver høring her i foråret 2011.
 Borgerservice fra kommunen til os herude i ’udkants-Egedal’.
Vi håber, at flere vil medvirke i dette arbejde!
Herefter blev beretningen godkendt.
c) Regnskab. Regnskab for 2010 blev fremlagt af kasserer Henrik Holmgren. Regnskabet blev
godkendt.
d) Budget. Budget for 2011 blev fremlagt af kasserer Henrik Holmgren. Bestyrelsen foreslog at
kontingentet fastholdes på 125 kr. per husstand og 50 kr. for pensionister. Budget og kontingent
blev godkendt.
e) Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
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f) Valg til Ledøje Bylaugs Bestyrelse
Kasserer Henrik Holmgren var på valg: Henrik genvalgtes
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jens Millard og Pernille Breum. Jens og Pernille genvalgtes.
1 bestyrelsesmedlem Eskil Simmelsgaard, havde valgt at forlade bestyrelsen nu, et år for tidligt og Finn
Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som suppleanter valgtes: Bjørn Weitemeyer, Søren Hansen og John Lund.
Som revisorer genvalgtes: Jørgen Gotsch og Mogens Saigal, samt Søren Lindeløv som revisorsuppleant.
Udover disse i år valgte omfatter bestyrelsen i 2011: Oldermand Flemming Olsen og bestyrelsesmedlem
Sille Sterl.
g) EVENTUELT
Flagmester Finn Hansen ønskede en flagmestervikar. Bendte Frandsen tiltræder denne ’stilling’.
Der fremkom en del forslag og tanker til overvejelse i den nye bestyrelse:
 Er der behov for en fornyet medlemskampagne?
 Lastbil-trafikken gennem Ledøje og Risby, kan den stoppes?
 Skal vi holde en byfest til sommer? Jess Dahl Christensen foreslog en byfest. Jess har et orkester
på hånden. ’Kreisbergerkonsekeri’ skal være et meget festligt band, som alligevel kommer til
landet denne eftersommer. Jess tilbyder også sig selv til arrangementer i Ledøje, og kan
fortælle om det gamle Ledøje.
Oldermanden greb til slut ordet og fortalte at det er tradition, at bylauget på generalforsamlingen
ærer et medlem, som har gjort noget særligt for vores by. Flemming udnævnte Henrik Wolfhagen
til ’Årets Ledøjeborger 2010’. Desværre var Henrik ikke til stede, og har derfor fået prisen overrakt
ved besøg af oldermanden på egen adresse.
Søren afsluttede mødet og takkede for stort fremmøde og god tone blandt de tilstedeværende.
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