Generalforsamling i Kattinge
Bylaug 29. september 2011
22 deltagere, der blev beværtet i stuen hos Henrik og Trine!
Referent: Mogens

1. valg af dirigent: Holger, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
styrede diskussionen på fortrinlig vis.
Allerede her vedtog generalforsamlingen, at bylauget nu skal have en lukket opslagstavle,
hvor indkaldelser mv. skal slås op. Jørgen fra Bygaden 1 tilbød af lave opslagstavlen, hvilket
vi med tak tog imod.

2. Oldermandens beretning
Mogens berettede om stort og småt fra året, der gik:
a) Indledning: Velkommen og tak til Trine og Henrik for værtsskabet her i den gamle
slægtsgård i Kattinge!
År, der har været præget af lokalplanen samt de traditionelle aktiviteter omkring
gadekærspladsen, mange cykelløb og de traditionelle fester
b) Lokalplanen:


Forløb:
o Påbegyndt i sommeren 2009 på kommunens initiativ.
o Indledende borgermøde den 12. april 2010
o Første udkast færdig i efteråret 2010, nyt borgermøde og offentlig
høring i oktober og november 2010.
o Efter mange indsigelser revideret og sendt til fornyet høring 2011
o Endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011



Bylaugets generalforsamling har jo tidligere besluttet opfordre til
igangsættelse af arbejdet med lokalplanen, men initiativet kom fra
kommunen og bestyrelsen har forholdt sig neutral i processen, da den
formelt set er et anliggende mellem Lejre Kommune og alle Kattinges
borgere – og mange andre, der interesserer sig for Kattinges kulturværdier.
Personligt tror jeg, planen bliver til gavn for Kattinge og os som borgere,
men det ved I jo og ikke mere om det.



I øvrigt har jeg hørt, at Lejre Kommune vil lave lokalplaner for samtlige
landsbyer i de kommende år – byerne i Bramsnæs havde det i forvejen.



Set fra bylaugets side letter det os for en byrde, idet området jo har været
ret lovløst, fordi kommunen har administreret byen som bevaringsværdig,
men ikke vedtaget nogen lokalplan – derfor har vi ofte fået henvendelser
om udtalelser vedrørende private projekter, som vi hverken kan eller har
juridisk myndighed til gøre. Nu er det kommunen og administrationen af
lokalplanen, der har ansvaret, så vi i hvert fald ikke behøver være uenige om
det!

c) Gadekærspladsen:


Arbejdslørdag: Gadekær, lugning af petanque-bane og ny bænk.



Legepladsudvalget fremlagde sidste år et forslag til forbedrede lege- og
fritidsmuligheder på Grønningen, og de er nu blevet gennemført, bl.a. med reb
og træstubbe til at klatre på. Det fungerer godt, som naboen kan observere, og
Georg kan i hvert fald godt lide Camillas babygynge! Men det med pilehytte og
kaninbure var vist en vagand – fordi pilene jo visner og det er svært af holde dyr
uden opsyn på grønningen.



Sidste år fik vi kommunen til at slå sivene i gadekæret, men bl.a. Karsten mente
dog ikke, det er helt optimalt, og i år forsøgte vi at slå dem på arbejdslørdagen –
det gik fint, selvom de jo står der igen nu.
Her besluttede generalforsamlingen, at vi igen skal bede kommunen om at
hjælpe os med at slå sivene i gadekæret, som vi så vil forsøge at tilpasse, så
resultatet bliver så pænt som muligt.

d) Veje og trafik:


Kommer senere – mange klager over skilteskov, cyklister og biler gennem byen,
både antal og hastighed for de sidste, og mange ønsker en form for
trafikregulering.



Også stadig problemer omkring ønsket om cykelstier, som vi for nylig har ansøgt
kommunen om og endda sendt underskrifter ind til.



Endelig kan der også være problemer med busdriften, som der kan være grund
til at se på.



Alt dette kræver en samlet indsats, og bestyrelsen foreslår som sagt
nedsættelsen af et udvalg, der skal tage sig af det.

e) Kattinge Folk og hjemmeside:
Der er flere, der jævnligt konsulterer hjemmesiden - især blandt de yngre i byen end vi måske har været klar over, og i år er lokalplanudkast, programmer og
indbydelser til vore arrangementer mv. lagt ud på siden.
Vores sekretær og redaktør af Kattinge Folk, er jo flyttet fra byen, så vi søger en ny
til at overtage Helles funktioner. Kattinge Folk er udkommet med to numre,
henholdsvis i november 2010 og april 2011 - novembernummeret med materiale fra
sommerfest, generalforsamling og årsplan samt indbydelse til julearrangement, og
aprilnummeret med materiale fra fastelavn og indbydelse til arbejdslørdag

samt kig frem mod Sankt Hans og sommeren i Kattinge. Karsten har i år aflastet
Helle som tovholder, men det vil være godt med en fast redaktør, selvom vi jo alle er
forpligtede til at levere materiale inden for de angivne deadlines og hjælpe til med
omdelingen af bladet.
f)

Årets arrangementer:


Jul: Fantastisk flot træ - kæmpestort! … Fin deltagelse!



Fastelavn: Var der ikke, men også stor succes



Sankt Hans: Nåede ikke frem, men har hørt der var godt vejr, hyggelig
fællesspisning og fin deltagelse med god stemning til bålet af Sankt Hans visen.
Der udspandt sig en lang diskussion om Sankt Hans og især muligheden for at
køre brænde ned på bålet i løbet af året, som flere ønskede. Det er imidlertid
ikke givet, at Hanne og Bo er interesserede i det, og Henrik påpegede at der ikke
er lovhjemmel for noget, der ligner en fyldplads på stedet, ligesom der skal tages
hensyn til dyr, der bygger rede i bålet – så i virkeligheden skal bålet flyttes, før
det tændes op hvert år.
Generalforsamlingen besluttede efterfølgende, at vi naturligvis snakker med
Hanne og Bo om Sankt Hans bålet, og hvis de stadig vil påtage sig værtsskabet,
vil vi offentliggøre en bestemt weekend hen mod sommer, hvor borgerne kan
køre brænde ned på bålet.



Eftermiddagen regnede væk, som I kan se på billedet, men aftenen i Kelds lade
var hyggelig med 62 spisende og god stemning!
Næste år skal vi forbedre informationen, både via opslag, Kattinge Folk og
hjemmesiden – gode ideer modtages gerne.
Vi har også snakket om, at eftermiddagsarrangementet kunne udvides til et
egentligt høstmarked med musik, udskænkning, boder og konkurrencer – både
for børn og voksne. Mere herom senere.

g) Afslutning: Vi har nu papir på at være en bevaringsværdig landsby, vi slås med nogle
vej- og trafikproblemer og så skal vi have kigget på sommerfesten.
Kom endelig til os, hvis I synes der er noget, bylauget kan hjælpe med – men husk, at
vi jo ikke kan tage større initiativer, der ikke er besluttet på generalforsamlingen.
Marianne Friis nævnt her planerne om en Nationalpark og udviklingen af turismen i
Lejre, der kan komme til at påvirke Kattinge på flere måder.

3. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent
Michael fremlagde kompetent – og prisværdigt kortfattet … - regnskabet, hvoraf det
fremgår, at bylauget har haft et nettooverskud på 442,42 kr. i løbet af året og
kassebeholdningen pr. 15/9 11 derfor er stedet til 5285,47 kr.

I forbindelse med den senere diskussion af sommerfesten, besluttede generalforsamlingen
at forhøje det årlige kontingent fra 25 kr. til 50 kr. pr. medlem, bl.a. for at kunne spare op
til indkøb af telte til sommerfesten mv.
4. Indkomne forslag
A. Trafik:


Begrænsning af ”skilteskoven” omkring Kattinge



Fartdæmpende foranstaltninger i landsbyen – både for biler og cyklister



Hastighedsbegrænsning til 60 km/t på Buesøvej



Bestyrelsen foreslår nedsættelse af et Vej- og Trafikudvalg, der får mandat
til at arbejde med disse problemer og forhandle med Lejre Kommune

Der udspandt sig naturligvis en lang og livlig diskussion om trafikproblemerne i
Kattinge og der fremkom en række forslag:
 Begrænsning af skilteskov omkring Kattinge,
 trafiktælling gennem byen,
 hastighedsbegrænsning til 30 km/t gennem byen og
 60 km/t på Buesøvej og/eller evt. flytning af byskiltet,
 vort tidligere besluttede forslag om cykelsti til Kornerup,
 fartdæmpende foranstaltninger for biler og cyklister med hensyntagen til
erhvervskørsel gennem byen og naboer,
 henvendelser til cykelklubber, kommunen og politimesteren i Roskilde
vedrørende begrænsning af mængden af cykelløb og cyklister gennem
landsbyen
Som foreslået af bestyrelsen, blev det vedtaget at nedsætte et Vej- og
Trafikudvalg, der har mandat til at arbejde med disse problemer og
fremlægger resultaterne af dette på generalforsamlingen i 2012.
Udvalget kom til at bestå af:
Henrik, Bygaden 24A, Michael, Bygaden 20, Karsten, Bygaden 14, Carsten,
Bygaden 7, og Jørgen, Bygaden 1.
De tre førstnævnte herrer er også medlemmer af bylaugets bestyrelse og
koordinerer indkaldelsen til det første møde i udvalget.
B. Sommerfesten: Udvidelse af eftermiddagsarrangementet til et Høstmarked med
musik og udskænkning mv.? Evt. nedsættelse af et Festudvalg.
Vi Kattingefolk kan godt lide at diskutere, så her udspandt der sig også en lang
og livlig diskussion. Nogle af de ting, der blev diskuteret og besluttet var:
 Sommerfesten kan stadig annonceres bedre, hvor vores nye opslagstavle
nok får en vigtig funktion. Desuden har vi udvidet bylaugets mailingliste i
forbindelse med kontingentindsamlingen
 Eftermiddagsarrangementet bør udvides til et høstmarked med telt, musik
og udskænkning, der kan lokke borgerne til
 Aftenarrangementet skal flyttes tilbage til Grønningen, hvor det kan samle
flere borgere og desuden har en signalværdi for Kattinge, idet alle kan se, at
vi holder en fantastisk fest, som borgerne er velkomne til at deltage i og
nabobyerne misunder os! 








Problemet er, at vi ikke længere har de militærtelte, som vi tidligere brugte
til sommerfesten: Vi besluttede derfor, at der enten skal lejes telte, fx hos
Roskilde Autoudlejning, idet Tommy og Sus jo bor i byen og i forvejen
leverer borde, stole og jukebox til festen, og på lidt længere sigt skal
bylauget selv indkøbe telte, som vi kan bruge til vore arrangementer.
I den forbindelse vedtog vi at forhøje kontingentet fra 25 kr. til 50 kr. pr.
medlem, jf. ovenfor.
Nogle (Merete og Karsten) mente, vi kunne få større udbytte af auktionen
ved at effektivisere den på forskellig vis, fx ved at bruge ældre indsamlere
mv. (Sidstnævnte synes referenten dog ikke er helt retfærdigt, da børnene
gjorde et fint job og auktionen gav et godt udbytte i forhold til det antal
borgere, der deltog i den – der er forskel på, om vi sidder 100 eller 15 og
byder på gaverne).
Endelig diskuterede vi også vores politik mht. salg af vin, øl og vand til
festen.

5. Valg til bestyrelsen
Michael, Marianne, Kirsten og Marianne er på valg, mens Helle er fraflyttet.
Sussie valgte at trække sig fra bestyrelsen efter lang og tro tjeneste i flere perioder – og hun
heldigvis har lovet at deltage i vore arrangementer alligevel, men stor tak til hende for
indsatsen!
I stedet for Helle blev Trine, Kongemarksvej 96, valgt ind i bestyrelsen, og i stedet for
Sussie blev Per, Boserupvej 208, valgt ind. Stort velkommen til jer – vi glæder os til arbejde
sammen med jer fremover!

6. Eventuelt
Der kom ikke yderligere bemærkninger … Så gik vi over til snapsesmagningen!

