Referat Generalforsamling i Kirke Saaby Bylaug d. 19. april 2017
Mødested: Kirke Saaby Forsamlingshus

1. Valg af dirigent
Niels Boye valgt
2. Valg af referent
Jesper Reumert valgt
3. Valg af stemmetællere
Cristel Sivebæk og Christina Bøgelund valgt som stemmetællere
4. Oldermandens beretning
Beretning ved oldermand, Mikkel Bruun – se link:
http://www.bruuncommunication.com/?p=309
Beretning taget til efterretning
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Kasserer Anders Bak fremlagde regnskab for 2016 (vedlagt). Årets overskud var på kr. 1071.
Største udgift var sommerfest og denne vil i fremtiden blive afholdt med sigte på et overskud.
Kassebeholdning er øget med ca. 1050 kr. til i alt 26.833 kr. Det vurderes at være fornuftigt at
have en kassebeholdning til forskellige udviklingsaktiviteter og fx medfinansiering til
projektansøgninger.
Medlemstal var i 2016 i alt 77 husstande. Rekord fra tidligere år er 108 medlemmer. Kontingent
indsamles hos hver enkelt husstand, og når ingen fra husstanden er hjemme ved 1. eller 2.
besøg, har bestyrelsen til tider undladt at komme yderligere, af tidsmæssige årsager.
Kontingentindkrævning for 2017 forventes lettet via Bylaugets mobilpay og ambitionen er
mindst 100 betalende medlemmer. Påskefrokost til bylaugsbestyrelsen figurer på oversigten da
det tidligere har været en udgiftspost men som i de senere år har været sponsoreret af Mark
Thomsen.
Regnskab for 2016 godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Da flere af bestyrelsen flytter eller påtænker at flytte fra byen, er der ikke skitseret egentlige nye
forslag til aktiviteter, men derimod at budgettet følger 2016. Sammen med fastholdelse af
kontingentet på 200 kr./125 kr. for pensionister, blev budgettet godkendt.
Der blev som ideer til kommende aktiviteter skitseret fx afholdelse af en idekonkurrence for
byens udvikling derunder eventuel udbygning af boligområder, rekreative stier og eventuel
lokal energiforsyning.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mikkel Bruun, Niels Boye og Mark Thomsen på valg og genopstiller ikke.

Fem personer ønskede at opstille til bestyrelsen – der blev afholdt kampvalg med følgende
fordeling af stemmer og deraf fordeling af poster:
• Jon Bøgelund (Morsøvej 6) – 16 stemmer – valgt som medlem af bestyrelsen
• Christian Andersen (Morsøvej 8) – 14 stemmer - valgt som medlem af bestyrelsen
• Preben Vest Nielsen (Morsøvej 11) – 12 stemmer – valgt som 1. suppleant
• Mikkel Friborg (Fynsvej 14) – 11 stemmer – valgt som 2. suppleant
• Mark Hansen (Fynsvej 1) valgt som ”hang-around”/”supporter” (Mark ikke til stede til
generalforsamling)
Fra den nuværende bestyrelse fortsætter Christian Theilmann, Anders Bak og Jesper Reumert
som er på valg i 2018.
9. Valg af suppleanter
Preben Nielsen og Mikkel Friborg valgt – jf. pkt. 8
10. Valg af oldermand
Jesper Reumert valgt
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Anne-Karin Jensen genvalgt som revisor. Christina Bøgelund genvalgt som suppleant
12. Eventuelt
• Christina Bøgelund har været flagpasser og vil gerne fortsat, men da det er tungt at rejse
flaget efterspørges en der kan assistere Christina og desuden vil/skal flagstangen efterses.
• Udlejning af telte, stole, borde, popkornmaskine, trailer, fliseknækker, pladevibrator og
brændeflækker foregår gennem Brugsen. Rullestillads gennem Niels Boye. Flag og æresport
fortsat gennem Anders Bak. Udlejning er kun for beboere i kr. Såby. Priserne er typisk halvt
af udlejning andre steder og pengene kommer byen til gode.
• Hønselaug er nu tæt på etablering men er blevet udsat bl.a. pga. fugleinfluenza.
• Gadekærsrenovering afventer finansiering til bortskaffelse af det nærringsrige slam der
medfører algevæksten. Bestyrelsen arbejder fortsat på at få en bevilling fra kommunen så
hurtigt som muligt, men der er en risiko for at der ikke bliver udloddet penge til sådanne
formål før Lejre Kommunes gadekærsstrategi udmøntes i 2018. Bestyrelsen arbejder for at
Kirke Såby gadekær vil være blandt de første der får gavn af en sådan udmøntning, og helst
i løbet af 2017, og fortsætter dialogen med Lejre kommune med henblik på dette.

