Referat
Ledøje Bylaug
Generalforsamling 6. februar 2014
Generalforsamlingen blev afholdt i Ledøje Petanque Club’ s lokale, Ledøje Søndregade.
Dagsorden, som fastlagt i vedtægernes § 4.
a. Valg af dirigent og protokolfører.
Søren Hansen blev valgt til dirigent og Pernille Breum til protokolfører.
b. Oldermandens beretning.
Oldermanden, Sille Sterll, berettede at de kendte og faste aktiviteter er gennemført også i det
forgangne år. Der har været arrangeret Fastelavn, Sankt Hans, Loppemarked, Juletræstænding på
Fredspladsen og Juletræsfest i Forsamlingshuset.
Der er på dagen 146 betalende medlemmer. Medlemsliste er opdateret. Sidste års generalforsamling
besluttede en kontingentforhøjelse, dette har ikke begrænset medlemstallet, men der bør være mange
flere borgere, som melder sig ind i Ledøje Bylaug.
Bestyrelsen har arbejdet på at skabe en forbedring af vandmiljø, dyreliv og skønhed i de tre
offentlige søer i Ledøje. Efter afslag på bylaugets ansøgning om støtte til analyse mv af vandmiljøet i
søerne har kommunen fundet en tidligere undersøgelse, som kan anvendes som udgangspunkt for
indsatser til forbedringer. Bylaugets bestyrelse er nu i dialog med kommunens Naturgruppe og
Materielgård om indsatser for søerne.
Sille afgår som oldermand og anbefaler, at den ny bestyrelse overvejer brugen af de aktive kræfter i
bylaugsarbejdet, og prioriterer hvilke opgaver der bruges tid og energi på.
I forbindelse med beretningen uddeltes prisen årets ’Ledøjeborger 2013’. Prisen gik denne gang til to
borgere: Benny Johansen for sin mangeårige støtte til aktiviteter i byen, samt for etableringen af en
hjertestarter, som står til rådighed for hele byen! Jens Millard for sit vedholdende engagement i
byens liv og hans store indsats de seneste år i bylaugets bestyrelse!
c. Regnskabet.
Kassereren, Henrik Holmgren, fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet viste et mindre
underskud end budgetteret. Sille påpegede, at der i 2015 kan forventes grundlag for at øge indtægten
på annoncer i Ledøje Bylaug Nyt. – Regnskabet blev godkendt med applaus.
d. Budgetaflæggelse.
Kasseren fremlagde budgetforslag. Kontingentet fastholdes på det nuværende (150 kr. pr. husstand
og 100 kr. for pensionister).
e. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
f. Valg til bestyrelsen.
Oldermand og 2 bestyrelsesmedlemmer:
Sille ønskede ikke genvalg som oldermand eller til bestyrelsen.
Finn ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
Bjørn Weitemeyer (var bestyrelsesmedlem) blev valgt til oldermand.
Monika Frederiksen, blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Zandra Weitemeyer, blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Følgende blev valgt som suppleanter:
Pernille Breum
Gustav Grenaa Jensen
Nadia Krøjgaard Eriksen

Sille Sterll
Finn S. Hansen
Helena Ulrik
Revisorer:
Mogens Saigal og Jørgen Gotsch blev genvalgt med applaus.
Revisorsuppleant:
Birgit Wolfhagen, blev valgt til revisorsuppleant.
g. Eventuelt.
Generalforsamlingen drøftede blandt andet ideer til tættere samarbejde mellem de forskellige
foreninger i Ledøje. Et gennemgående tema i aftenens diskussion og ideudveksling viste sig at blive:
’Hvordan holder vi fast i fælleskabet og traditionerne her i vores lille by?’

