Ledøje Bylaug
Generalforsamling 2017
Den 2. februar 2017, i Ledøje Petanqueclubs lokaler på Ledøje Søndre Gade
Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:
1. Valg af dirigent og protokolfører
Søren Hansen blev valgt til dirigent og Pernille Breum til protokolfører.
2. Oldermandens beretning
Oldermand Bjørn Weitemeyer berettede:
Traditionerne:
Bylauget har med hjælp fra aktive medlemmer fastholdt traditionerne omkring de årlige
arrangementer Fastelavn, Grøn Dag med affaldsindsamling, Sankt Hans, Loppemarked, Jul på
Fredspladsen og Juletræsfest i Forsamlingshuset. Herudover har der igen i 2016 været aktivitetsdag
med opførelse af en kæmpe LEDØJE-labyrint i pap.
Høringer af fælles interesse for Ledøje:
Bylauget har besvaret en række høringer om bl.a. opførelse af jordvolde langs motorvejen på
strækningen mellem skolestien og Råbrovej, nedlæggelse af en markvej syd for Nybøllevej og
etablering af et solvarmeanlæg vest for Råbrovej (lige nord for motorvejen) – Bylauget har givet
positivt svar på disse høringer.
Busbetjening af Ledøje:
Foråret 2016 kom forslag til omlægning busbetjening af Ledøje og skolebusbetjeningen i høring.
Byrådet ønskede at integrere skolebusfunktionen og rutebusfunktionen. I forslaget nedlægges
Ledøjes ringlinje 159 med forbindelse til Smørum og Ballerup. Bylauget gav høringssvar og
protesterede mod forslaget, som kun gav få afgange mellem Ledøje og Smørum (kun bus formiddag
og eftermiddag og kun på hverdage). Forslaget blev vedtaget, men der blev efterfølgende ’fundet’
økonomi til lidt flere afgange mellem Ledøje og Smørum.
Råstofplan:
Oldermanden, bylaugets bestyrelse og en række meget aktive medlemmer brugt oceaner af
energi/tid på at give tidligt høringssvar i forhold til Råstofplan (for Region Hovedstaden) i forhold til
’interesseområdet’ som slår en nordlig halvcirkel om Ledøje by, og de to udpegede og
miljøscreenede ’graveområder’ nær Ledøje ’Ledøje Nord’ og ’Ledøje Vest’. Bylauget har i den tidlige
høring, som startede i sommerferien, produceret og afleveret 2 meget fyldige høringssvar, som har
form som professionelt udarbejdede rapporter. Der har været møder med politikere fra
kommunen, borgermøde om råstofplanen og de to graveområder, der er stillet spørgsmål til
Regionsrådet, der har været gåtur i Ledøje Nord med politikere fra Region Hovedstaden. Der er
sendt henvendelser til en lang række offentlige myndigheder og til private for at skaffe opbakning
bag byens krav om at graveområderne slettes fra Råstofplanen. Der har været kontakt til aviser og
TV.
Heldigvis tyder den seneste udvikling vedr. forslag til Råstofplan på, at graveområdet ’Ledøje Nord’
helt fjernes fra planen og at graveområdet ’Ledøje Vest’ reduceres væsentligt i areal. Endeligt
forslag til Råstofplan forventes behandlet i Regionsrådet i februar-marts, hvorefter der er 8 ugers
høring inden Råstofplanen kan vedtages endeligt. Den snarlige høring betyder, at bylauget igen går
ind i kampen mod grusgrave nær Ledøje og at vi kan bruge hjælp fra medlemmerne!

1

3.

4.

5.
6.

2

Ledøje Bylaug Nyt:
Der kom kun 2 blade i 2016, et aprilblad og et november-blad, dette skyldes at bestyrelsen
prioriterede at sætte alle kræfter ind mod Råstofplanen.
Andet:
Bylauget har i 2016 givet et tilskud til forbedring af Børnehuset Mariehønens legeplads. Tilskuddet
på 10.000 kr. gik til etablering af et Piratskib. Børnehusets legeplads må benyttes af alle uden for
åbningstiden. Tilskuddet er finansieret af bylaugets ’Fastelavnskonto’, som netop har til formål at
finansiere ting for børn i Ledøje. Kontoen har fx talrige gange finansieret ny net på fodboldmålene
ved Lillesø.
Forsamlingens kommentarer til beretningen:
Fortorvene særlig langs Ledøjetoften er i meget dårlig stand. Samtidig er fortorvene smalle og
bilernes hastighed er høj. Bumpene har ringe effekt. Der var ønske om en indsats fra bylauget for at
forbedre forholdene og trafiksikkerheden for fodgængerne. Det foreslås, at det tjekkes hvordan
trafiktællingerne ser ud efter motorvejens tilblivelse. Der blev gjort opmærksom på at kommunen
har en funktion på kommunens webside og som app ’Tip Egedal’, hvor huller i veje, dumpet affald,
bjørneklo og lignende kan rapporteres.
Forsamlingen takkede bestyrelsen stor for indsatsen mod grusgrave og der var klapsalver.
Redegørelse for og fremlæggelse af det reviderede regnskab for foregående år ved kassereren
Kassereren Zandra Weitemeyer fremlagde regnskabet, som endnu manglede revisorpåtegning.
Regnskabet viste overskud, og blev godkendt. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag til
dette referat.
Budgetaflæggelse og bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse for indeværende kalenderår
Oldermanden fremlagde budget. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent dvs. 150 kr. pr. husstand
og 100 kr. pr. pensionist-husstand. Dette blev godkendt. Budgetforslaget vedlægges som bilag til
dette referat.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (jfr. § 5
stk. 2 og 3.)
På valg var: Kasserer (Zandra Weitemeyer) og to bestyrelsesmedlemmer (Pernille Breum og Morten
Neergaard-Kofod) – Alle tre blev genvalgt.
Herefter består bestyrelsen af:
• Bjørn Weitemeyer, oldermand
• Zandra Weitemeyer, Kasserer
• S. Hansen, bestyrelsesmedlem
• Hugo Grønlund, bestyrelsesmedlem
• Morten Neergaard-Kofod, bestyrelsesmedlem
• Pernille Breum, bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med anden-oldermand og sekretær.
Følgende suppleanter blev valgt: Sisse Skov-Larsen og Jesper Plambeck
Som revisorer blev genvalgt: Jørgen Gotsh og Mogens Saigal
Som revisorsuppleant blev valgt: Birgit Thygesen

7. Eventuelt
Årets Ledøje Borger 2016:
Som indledning til dette punkt uddeltes den traditionelle hædersbevisning fra Ledøje Bylaug ”Årets
Ledøje Borger 2016”. Oldermanden priste dette års modtagere af prisen for en stor indsats for
byens fællesskab gennem opstart3 og drift af Ledøje Grydelaug – Prisen gik til parret Birgit
Thygesen og Henrik Wolfhagen! Der blev overrakt messingskilt med gravering og en vingave
efterfulgt af stor applaus.
Herefter var en livlig og blandet debat:
Der var ideer til at gøre Lillesø området mere spændende ved fx etablering af en ’fiskebro’, og at
der kan søges fonde til finansiering.
Der var opfordring til at samle og debattere ideer via Facebook-gruppen ’Ledøje’. Der var
opfordring til at holde en god tone på Facebook ’Ledøje’.
Vedr. trafik var der et bredt ønske om, at der kigges nærmere på trafiksikkerheden for cyklister ved
krydset Ledøjetoften/Smørumparkvej. Kan der etableres lysregulering eller anden sikring for
cyklisterne? Det ønskes at bestyrelsen gør en indsats omkring dette.

Protokolfører Pernille Breum
8.3.2016
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