Generalforsamling i Ledøje Bylaug den 28. februar 2012
Referat v/ Pernille Breum
Generalforsamlingen blev afholdt i Ledøje Forsamlingshus. Mødet omfattede som indledning til den
ordinære generalforsamling en tema-debat om ”Trafiksikkerhed i Ledøje”. Her deltog en politiker og en
vejingeniør fra kommunen. Debatten centrerede om udfordringerne for trafiksikkerheden i Ledøje, når
motorvejen åbner i 2015, og der bliver til/afkørsel på Ledøjetoften. Rigtig mange borgere mødte frem og
deltog aktivt i debatten. Her refereres generalforsamlingen.
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 (2011):
I 2011 blev generalforsamlingen indledt med tema om planerne for Frederikssundsmotorvejen. Et
bestyrelsesmedlem Eskil Simmilsgaard, havde valgt at forlade bestyrelsen, et år for tidligt og Finn
Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen. Bortset herfra fortsatte bestyrelsen uændret.
Bylauget holdt også i 2011 fast i de lokale traditioner: Der blev arrangeret fastelavnsfest sammen
med 7. klassebørnene, Grøn Dag og Affaldsindsamling i april. Loppemarkedet i september blev lidt
større end tidligere og vældig hyggeligt. Juletræet på Fredspladsen blev tændt sammen med
Julemanden og med musik, æbleskiver og glögg til alle. Juletræsfesten for alle Ledøje-børn blev
også i 2011 en succes for de deltagende familier.
Bylaugets lille blad ”LB-Nyt” kom kun ud få gange i 2011. Til gengæld er bylaugets hjemmeside
www.ledoejebylaug.dk kommet godt i gang.
Bylaugets trafikgruppe har været aktive omkring byens interesse i trafiksikkerhed, særlig i relation
til den kommende motorvejs øgning af trafikken på de lokale veje. Trafikgruppen har bl.a. givet
høringssvar til kommunens trafiksikkerhedsplan.
Egedal Landsbyråd. Landsbyrådet er et råd, som samler landsbyernes interesser, for at vi står lidt
stærkere i forhold til kommunen mm. Her har Pernille også i år deltaget som Ledøjes repræsentant.
c) Regnskab. Regnskab for 2011 blev fremlagt af kasserer Henrik Holmgren. Regnskabet blev
godkendt.
d) Budget. Budget for 2012 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.
f) Valg til Ledøje Bylaugs Bestyrelse
På valg var oldermanden Flemming Olsen og bestyrelsesmedlemmerne Sille Sterll og Finn Hansen.
De blev alle genvalgt. (Herudover består bestyrelsen af kasserer og yderligere to estyrelsesmedlemmer
og kasserer, som ikke var på valg dette år: Henrik Holmgren, Jens Millard og Pernille Breum)
Som suppleanter valgtes John Lund, Bjørn Weitemeyer og Søren Hansen.
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Som revisorer genvalgtes Mogens Saigal og Jørgen Gotsch. Som revisorsuppleant genvalgtes Søren
Lindeløv.
g) EVENTUELT
John Lund orienterede om Ledøje Forsamlingshus, som nu fungerer godt som ”nøglehus”.
Der blev stillet spørgsmål om, hvordan brug af vedvarende energi, som fx solpaneler kan indpasses i
vores landsbymiljø. Et relevant spørgsmål som bestyrelsen ikke umiddelbart havde svar på.
De fremmødte medlemmer finder, at bylaugets blad er et vigtigt aktiv for fælleskabet i byen, og at
bestyrelsen bør prioritere at få bladet ud flere gange årligt.
Sille 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. Bylauget bestyrelse udnævner Sonja Hemdorff til
’Årets Ledøjeborger 2011’. Desværre var Sonja ikke tilstede, og får derfor prisen overrakt ved besøg fra
bestyrelsen på egen adresse.
Søren afsluttede mødet og takkede for stort fremmøde og god tone blandt de tilstedeværende.
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