Generalforsamling i Ledøje Bylaug den 27. februar 2013

Referat v/ Pernille Breum
Generalforsamlingen blev afholdt i Ledøje Forsamlingshus.
a) Valg af dirigent og protokolfører. Søren Hansen blev valgt som mødets dirigent. Pernille Breum blev
valgt som protokolfører.
b) Oldermandens beretning.
Sille Sterl fortalte om det forløbne års hændelser og aktiviteter (2012): Flemming Olsen har sommeren
2012 valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet, trods valgt som oldermand på generalforsamlingen 2012.
Andenoldermand, Sille, var herefter trådt ind som oldermand.
Bestyrelsen gennemførte i 2012 de traditionelle arrangementer og har forsøgt at sprede opgaverne ved
at involvere flere i forberedelse og afvikling af arrangementerne. Der blev således også i 2012
arrangeret fastelavnsfest sammen med 7. klassebørnene, Grøn Dag og Affaldsindsamling i april,
loppemarked i september. Der blev tændt juletræ på Fredspladsen og holdt julefest for børn og
forældre i forsamlingshuset.
Det lykkedes ikke i 2012 at udgive Ledøje BylaugsNyt i ønsket omfang. Informationen fra bylauget til
borgerne suppleredes via Facebook og websiden www.ledoejebylaug.dk. Ved årsskiftet var 124 borgere
medlem af bylauget.
c) Regnskab. Regnskab for 2012 blev fremlagt. Regnskabet blev godkendt. Der blev talt om udgifter til
bladet, som koster en del i trykning mv. Der kommer indtægter ind via annoncer i bladet. Sille finder, at
vi kan sætte annonceprisen op senere, når bladet igen er udkommet 3-4 gange årligt i god kvalitet. Et
medlem nævnte, at man kunne overveje at udsende bladet som et nyhedsbrev via e-mail. Blandt de
fremmødte medlemmer var der imidlertid overvejende stemning for at bibeholde det trykte blad.
d) Budget. Budget for 2013 blev fremlagt. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forhøjes. Hidtidigt
kontingent var 125 kr. pr. husstand og 50 kr. for pensionister. Forhøjelsens størrelse drøftedes, og det
blev ved afstemning besluttet, at kontingentet for 2013 skal være 150 kr. pr. husstand og 100 kr. for
pensionister. Sille ønsker, at der gøres en indsats for flere medlemmer. Det blev foreslået fra et
medlem, at der kunne stemmes dørklokker. Budgettet blev herefter godkendt.
e) Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. Sille fortalte, at der blandt borgere arbejdes på at
få en hjertestarter i byen.
f) Valg til Ledøje Bylaugs Bestyrelse
Bestyrelsen består af 6 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år.
I lige år vælges oldermanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
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Sille var fra status som bestyrelsesmedlem trådt ind som oldermand og skulle nu erstattes af et
bestyrelsesmedlem for en 1årig periode.
Herudover skulle vælges kasserer (hidtil Henrik Holmgren) og to bestyrelsesmedlemmer (hidtil Jens
Millard og Pernille Breum).
Morten Neergaard Kofod blev valgt til bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
Henrik Holmgren genvalgtes med stor applaus til kassererposten.
Bjørn Weitemeyer og Jens Millard valgtes til bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Herudover er Finn Hansen bestyrelsesmedlem valgt i 2012 for en 2-årig periode.
Som suppleanter valgtes: Pernille Breum, Søren Hansen, Tom Heidner, Zandra Weitemeyer, Nadia
Krøjgaard Eriksen og Gustav Grenaa Jensen.
Som revisoerer genvalgtes: Mogens Saigal og Jørgen Gotsch.
Som revisorsuppleant genvalgtes Søren Lindeløv.
g) Eventuelt
Et medlem tilkendegav, at lastbiltrafikken gennem byen efterhånden er ubehagelig voldsom, og at det
også er et problem for byens gamle vandledninger. Foreslog at der arbejdes for at mindske
lastbilstrafikken.
Flere medlemmer tilkendegav undren og skuffelse over, at der til Fastelavn ikke kom børn og raslede.
Sille forklarede, at børnene ikke har lyst til at rasle særlig meget, og at bylauget nu har prioriteret, at
børnene synger og rasler på Porsebakken, hvor der er stor glæde over besøget.

Søren Hansen afsluttede mødet og takkede for stort fremmøde og god tone blandt de tilstedeværende.

2

