Referat
Ledøje Bylaug
Generalforsamling 5. februar 2015
Generalforsamlingen blev afholdt i Ledøje Petanque Club’s lokale, Ledøje Søndre Gade.
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, Bjørn Weitemeyer, 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 ca. 140 betalende medlemmer.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet på at skabe en forbedring af vandmiljø, dyreliv og skønhed i de tre
offentlige søer i Ledøje. Bylaugets bestyrelse er nu i dialog med kommunens Naturgruppe og
Materielgård om indsatser for søerne.
Bestyrelsen har også fortsat arbejdet for trafiksikkerhed i Ledøje. Bestyrelsen er nu i dialog med
kommunens Center for Teknik og Miljø om mulige foranstaltninger, der kan sikre bl.a. fodgængere
og cyklister.
I forbindelse med beretningen uddeltes prisen årets ’Ledøjeborger 2014’. Prisen gik denne gang til
Henrik Holmgreen, som har vist sit engagement for byen gennem mange år som kasserer i bylauget
efter mange års godt arbejde. Henrik trækker sig dette år fra kassererhvervet.
c. Regnskabet.
Oldermanden fremlagde i kassereren, Henrik Holmgrens, fravær det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
d. Budgetaflæggelse.
Oldermanden fremlagde bestyrelsens budgetforslag, som blev godkendt. 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.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer skulle vælges:
Henrik ønskede genvalg som kasserer: Zandra Weitemeyer (Præstetoften 5, 2765 Smørum) blev
valgt til kasserer.
Jens Millard og Pernille Breum blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:
Bjørn Weitemeyer, Oldermand
Morten Neergaard-Kofod, 2. oldermand (ved efterfølgende konstituering af bestyrelsen)
Zandra Weitemeyer, Kasserer
Pernille Breum, Sekretær (ved efterfølgende konstituering af bestyrelsen)
Monika Frederiksen, Bestyrelsesmedlem
Jens Millard, Bestyrelsesmedlem
Finn S. Hansen, Bestyrelsessuppleant
To revisorer skulle vælges:
Mogens Saigal og Jørgen Gotsch blev genvalgt med applaus.
Revisorsuppleant:
Birgit Tygesen, blev valgt til revisorsuppleant.
g. Eventuelt.
Bylauget havde udfordret borgerne til at komme med ideer til Ledøjes fremtid: ’Hvor skal Ledøje
hen?’
De svar som blev fremsat og drøftet, havde fokus på fællesskab og foreninger i byen. For at
fastholde fællesskabet i byen er der behov for nye traditioner. De gamle traditioner klarer ikke
opgaven alene. Nye traditioner og foreninger bydes velkommen. Og det kom på generalforsamlingen
frem, at en ny forening er under stiftelse ’Ledøje Grydelaug’.
Protokolfører: Pernille Breum

