Generalforsamling torsdag d. 22. september 2016

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent
4. Indkomne forslag
Invitation til fælles deltagelse i æblemost fremstilling.
5. Valg til bestyrelsen
Karsten, Henrik og Jesper er på valg.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Under eventuelt orienteres om planerne for træbroen i Gadekæret og skuret på Forten

Ad. 1: Knud vælges som ordstyrer. Det bemærkes at indkaldelsen kommer senere end den i
vedtægterne fastsatte frist. Der opfordres til at bestyrelsen er rettidig fremadrettet.
Kirsten vælges til referent.
Ad 2. Årsberetning Marianne beretter:

29. december Julearrangement
Nissen blev hentet i sit nye tilholdssted i Henriks lade. Nissen gemte sig bag den røde stalddør.
Mange småbørn var med til at ”kalde nissen frem” og det var morsomt at se deres glade ansigter
fulde af forventning. Der var musik, sang og dans om juletræet, som vi plejer. Gløgg, saft og
æbleskiver. En god mørk vintereftermiddag, hvor vi mødes til en hyggelig snak.
Voksenbetaling 10 kr.

7. februar Fastelavn
Mange børn og voksne i flotte udklædninger var mødt frem i Brian og Sannas lade. Tøndeslagning
foregik i ro og orden. Da den lille tønde blev slået ned faldt slikposerne jo ud. Alle børn ventede
pænt i afstand, indtil de fik lov til at forsyne sig. Der var dejlige fastelavnsboller og kaffe.

21. maj Arbejdslørdag
Reparation og maling af bænke/borde. Sivene blev skåret væk. En del andemad blev fjernet ved
hjælp af en rigtig fin ”flyde-opfindelse”, der kunne trækkes hen over overfladen. Målene blev
renset og malet. Ormen fik træbeskyttelse. Anne Marie havde luget grusbanen et par dage
tidligere. Mange var aktive og vi nød en lækker frokost, som Jesper Aarup havde fremstillet.
Vi nåede ikke at dræne øst for Gadekæret, hvor der ofte er meget fugtigt. Fiskebroen har sit eget
gode arbejdshold på andre dage. Nissen skal repareres før den igen skal ud på gadekærspladsen.
Dækgyngen fik et nyt dæk, men siden er den ene del af tovet knækket og gyngen er gemt væk i
trækronen. Vi søger nogen til at forny tovet??

23. juni Skt. Hans
På trods af regn, lyn og torden fik vi holdt Skt. Hans efter planen: Et ”Monster” med krudt i blev
fremstillet om eftermiddagen. Der var fyldt omkring bordene på Gadekærspladsen kl. 18, hvor den
nye grill var varm og solen skinnede. Vi gik hurtigt til mosen og nåede at tænde bålet før regnen
kom. Vi kunne alle gå i ly i Kelds jagthytte og synge alle sangene i hæftet. Da vi meget senere gik
hjem var bålet brændt ned.

20. august Høstmarked og Sommerfest
Igen en hyggelig dag og aften. Der var gang i handelen om eftermiddagen, hvor mange børn
deltog. ”Kattinge vand” var blevet til godt øl på forunderlig vis. Godt hjulpet af Karsten og nogle
andre. Vi havde dækket op til 80 i teltet og næsten alle pladser blev besat. Det var en meget,
meget god fest med hyggesnak, musik og mange børn, som legede på Grønningen.
Dagen efter var mange med til at rydde op. Teltet var meget vådt af nattens regn og blev først
taget ned kl. 16, hvor det var blevet helt tørt.
Opfordring til at der kommer lidt flere og hjælper med at sætte teltet op om fredagen.
Det var en stor succes med mobilepay til sommerfesten (og kontingentbetaling).
Dette er den samme ”Årsplan” som vi har haft i mange år.

Men d. 7. april 2015 havde vi et nyt arrangement, som blev afholdt i klubhuset i Herslev Strand
Sejlklub. I har sikkert set invitationen, som blev sendt til alle. Der var 25 – 30 deltagere og hvis der
er stemning for det, vil vi gerne invitere igen i april 2017? Billeder
Vi har nu afsluttet regnskabet for det kommunale tilskud på 24.000. Vi kan dagligt glæde os over
nyanskaffelserne: Vi har en stor Fuglerede-gynge. En energivenlig lyskæde til juletræet. 2 sæt
bænke/borde med ryglæn. En pavillon på 3 x 6 m. som er nem at stille op. En stor lukket grill, som
er fremstillet af Kattinges lokale smed.
Bestyrelsen har planlagt og afholdt 5 bestyrelsesmøder, som fastlægges ved det
første/konstituerende møde efter generalforsamlingen. Her fastlægges også årets arrangementer
og vi aftaler, hvem der er ansvarlige for forberedelse og afviklingen. Møderne holdes privat, de er
meget hyggelige og rimeligt effektive. Der skrives referat af alle møder.
Bestyrelsen holder en meget hyggelig julefrokost i december eller januar. Vi betaler selv.
Per styrer hjemmesiden, og mailadresserne. Det er et kæmpe arbejde at holde mailadresserne
ajourførte, og man opfordres til at melde ny/ændring af mailadresse til Per
Det kræver selvfølgelig en del arbejdstimer at være med i Bylauget bestyrelse. I Kattinge er der
stor interesse og opbakning til arrangementerne. Vi har et godt fællesskab og det er værd at gøre
en indsats for.
Vejudvalget eksisterer stadig. De har ikke mødtes så tit, men lavet en plan over indsatsområder.
Torsdag d. 29. september kommer der en håndværker kl. 12 og laver rammen til fiskebroen. Der
opfordres til, at dem der har tid til at give en hånd med, møder op.
Mht. færdsel på Grønningens legeplads og fiskebro, gør Knud Nisted opmærksom på, at hvis der
sker personskade, er det vigtigt at have en erhvervsansvarsforsikring. Ellers hæfter Bylaugets
bestyrelse personligt for skaden.
Knud vil gerne undersøge et par forsikringsselskaber mht. tilbud på ansvarsforsikringer.

Ad 3.
Michael fremlagde regnskabet for 2016. Overskud på 10.204 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt af Henrik Mærkedal.
Budget for 2016. Bibeholder kontingent på 50 kr. pr voksen over 18 år i husstanden. Der skal
sættes en post af til forsikring og vedligeholdelse af fiskebro.
Ellers ingen kommentarer til regnskab og budget.

Ad 4. Baby-gyngen er gået i stykker. Forslag om at anskaffe en ny, evt. en i hård gummi. Og en ny
almindelig gynge. Gyngen i kastanjetræet skal repareres.
Bestyrelsen opfordres til at få en ”sagkyndig” ud og vurdere sikkerheden på legepladsen.
”Beboere i Kattinge og omegn” oversigten foreslås redigeret og uddelt med Kattinge Folk.
Rensning af gadekærret. Det skal foregå manuelt. Carsten Christensen gør opmærksom på, at der
gælder naturfredningsregler, når der er frøer og salamandere i gadekæret.
Opfordring til at flere frivillige tilbyder sig til de forskellige arrangementer. Per vil sende mail.
Forslag om at der nedsættes et festudvalg til sommerfesten, evt. andre udvalg til de forskellige
arrangementer.
Marianne har fået mail fra Lejre Folkemosteri i Hvalsø. Lav din egen pasteuriseret æblemost. Som
Bylaug kan man melde sig og blive medlem. Medlemsskabet koster 300 kr. om året. Man kan
melde sig på hjemmesiden. Man skal samle ca. 600 kg æbler. Kan selv medbringe glas/flasker eller
købe.
Hvis der er interesse kan Bylauget betale medlemsskabet. Ret henvendelse til Bylauget, hvis der er
interesse til næste år.

Ad. 5. Karsten ønsker ikke at genopstille. Vi takker rigtig mange gange for det store arbejde, han
har lagt i Bylauget. Vi vil savne ham. Han har dog lovet at træde til, hvis vi har brug for praktisk
hjælp.
Henrik og Jesper accepterer genvalg.
Ad. 6 Kitt Larsen, ny-tilflyttet Boserupvej 203, er ikke til stede, men tilkendegivet at hun ønsker at
opstille til bestyrelsen og vælges til suppleant.
Ad. 7. Henrik Mærkedal genvælges som revisor
Ad. 8. Anders Mouritsen spørger til, om der er regler for brug af Gadekærspladsen, bla.
vedrørende parkeringsplads, brændestabler, trailere mm. Gadekærspladsen er fælles eje. Vi
henstiller til at der ikke parkeres langs vejen/Forten til dagligt. Gæsteparkering tilladt. Endvidere
en opfordring om ikke at køre på Grønningen, da der ofte er ret sumpet og det vil give dybe spor.
Bylauget opfordres til at undersøge det nærmere.
Skuret til Forten, der skal indeholde lege-redskaber og den nye grill, er under udarbejdelse.

David Ganderup, ny-tilflyttet i Olles hus, vil gerne være redaktør på Kattinge Folk, hvis der er
andre, der leverer indholdet.
Orientering til alle: i uge 39 skal boringen i Vandværket vedligeholdes. Der bliver stillet en
tankvogn op, der kobles på vandværket, så vi ikke kommer til at undvære vand.
Dagsorden til konstituerende bylaugsmøde d. 4. oktober 2016:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Planlægning af årets gang
3. Bestyrelsesmøder
4. Emner fra generalforsamlingen
5. Kattinge Folk
6. Julefrokost

Vi takker for god ro og orden til de 16 fremmødte.
Efterfølgende var der hjemmebagt kage, kaffe og Mariannes kirsebærvin.

