Referat af generalforsamling 26 september 2013 i Kattinge Bylaug

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning og årsplan for 2014.
Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag: Henvendelse til kommunen vedr. Buesøvej, Oprydning omkring
byens huse, Udvidet samarbejde med Herslev bylaug (bestyrelsen)
5. Valg til bestyrelsen:
Marianne, Kirsten, Trine, Michael og Per er på valg. Per og Trine modtager
ikke genvalg.
6. Eventuelt

Ad 1: Knud Bjerrum valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2: Formanden berettede om et år med godt og engageret samarbejde i bestyrelsen, hvorunder blev
bestyrelsesmedlemmernes indsats fremhævet.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og følgende aktiviteter i årets løb:
11 nov 2012, udflugt til og med trækfærgen via flodemålstenen tilbage til Kattinge. 6‐7 personer
gennemførte turen og kom næsten tørskoede hjem. Hyggelig og god tur.
2. dec juletræstænding. Som altid hyggeligt og planen er at i år skal musikken leveres af lokale
spillemænd/kvinder.
10. feb Fastelavn i Brians lade. Igen et tilløbstykke, hvor mange gør sig stor umage med udklædningen.
4. maj arbejdslørdag, hvor der blev lagt dræn i forten, skåret siv og renset petanquebane samt malet
møbler. Der planlægges med lige så godt vejr og udbredt hygge til næste år.
St. Hansaften blev traditionen tro fejret den 23 juni, men ellers som noget helt nyt henlagt til Herslev
strand, hvor Sejlklubben og Herslev Bylaug også fejrede aftenen. De, som deltog, var meget begejstrede og
en gentagelse er overvejet.
17 august holdt vi høstmarked og byfest. Eftermiddagen og loppemarkedet var på mange måder en
success, selv om omsætningen lå under middel, og i stedet for den ellers veltjente flødebollemaskine havde
Marianne syet dragt til en flødebollemand, som kunne opfange boldene i et vaskefad og med et rask kast
returnere flødeboller og slik til de heldige vindere. Teltet var ikke helt fyldt til aftenens middag og fest, men
stemningen var i top. Der var en kort og inkonlusiv diskussion omkring niveauet og ambitionerne for næste
års sommerfest, så bestyrelsen fik frie hænder til at gøre sig umage.
Der har været talt om at skovens område ved Kattinge værk evt. kunne bruges til oplysende eller kulturelle
aktiviteter, hvad der kunne være fint i sammenhæng med den planlagte nationalpark, men bestyrelsen har
ikke rigtig fået landet den mht. hvilke aktiviteter og udstillinger, der kan gennemføres. Bestyrelsen kan dog
ikke påtage sig at stå for noget større eller ofte gentaget arrangement. Ildsjæle har en chance her.
Per nævnte, skoven har en ”grejbank”, man evt. kan bruge, hvis man er en børne‐ eller ungdomsforening,

Bestyrelsens trafikudvalg har holdt møde med kommunen og advokeret kraftigt for en bedre
vedligeholdelse af Kongemarksvej og Buesøvej, lavet oplæg til hastighedsregulering på Buesøvej (60 km/t)
og registrering af trafikken og farten gennem Kattinge vha. opstillet hastighedsmåler. Desuden har udvalget
deltaget i trafikdebatten omkring St. Jørgensbjerg i Roskilde. Cykelsti langs Buesøvej blev også nævnt,
selvfølgelig, og ønskerne er efter sigende skrevet på ”ønskelisten” til næste års budget.
Bestyrelseet har holdt et møde med Herslev bestyrelse for at finde ud af hvilke aktiviteter og tiltag, vi
kunne have fornøjelse af at samarbejde om, jf. senere punkt 4.

Ad 3. Efter to år med forhøjet kontingent er kassebeholdningen igen til at få øje på, ca. 7300 kr, ud af en
omsætning på godt 12.000 kr. jf. det udleverede regnskab. Et af sidste års problemer mht. manglende
indfrielser af barregninger synes løst i år. Bestyrelsens forslag om at sætte kontingentet ned igen det
kommende år blev diskuteret og man enedes om at opretholde kontingentet på 50 kr. per voksen og så til
gængæld undlade at opkræve betaling for hverken juletræstænding (gløgg osv.) eller fastelavn (slik, tønder
og drikke). Der er ikke lavet et egentligt budget for 2014, men der var tillid til at bestyrelseet forvalter
midlerne fornuftigt.
Ad 4.
1: Henvendelse til kommunen vedrørende den mangelfulde vedligeholdelse af Buesøvej.
Det blev diskuteret om vi skulle skrive direkte til politikerne og/eller til lokalpressen for at få skabt mere
opmærksomhed i forvaltningen omkring vores ønske. Buesøvej er en skolevej – det ville være tiltrængt at få
etableret cykelsti, subsidiært nedsat hastighed for biler – nå ja, og cykelryttere for den sags skyld.
2: Kan bylauget, f.eks. gennem ”FOLK” gøre opmærksom på et generelt ønske om at beboere ikke
efterlader brugte ting og andet affald omkring husene i større udstrækning eller i længere tid, således at
byen kan se pæn ud, når man kører igennem. Der skal selvfølgelig være rum for (om)byggeri. Man enedes
om at overveje, om bylauget i stedet aktivt kan påskønne fine huse og haver.
3: Bestyrelsen refererede følgende forslag fra mødet med Herslav bylaug:
Opfordring til at bruge Herslev bryghus, vi mødes fredag eftermiddag 1. weekend i hver måned.
Skal vi arrangere St. Hansbål på Herslev havn igen næste år? (Herslev vil gerne tage initiativet)
Kan vi sammen arrangere et tiltag til vandrefestivallen? (Herslev vil gerne tage initiativet)
Koordinere byfesternes afholdelse og deltage i hinandens byfester/høstmarkeder.
Lave fælles arrangementer, f.eks. foredrag, udflugter, yoga o.m.a. (Kattinge vil gerne tage initiativet)
Linke til hinandes hjemmeside og facebookside
Koordinere og stå sammen om trafikproblemer
Punktet om fælles St. Hansbål blev drøftet og stemningen var at vi bør satse på fællesspisning og bål i
Kattinge, som vi har haft tidligere. Kjeld tilbød, vi kunne lave bålet i hans mose. Det er selvfølgelig et åbent
arrangement og folk kan bruge det eller f.eks. tage til Herslev, som de ønsker.
Ad 5. Anette Skovborg og Erik Nørgård valgtes til bestyrelsen. Herefter skulle der vælges ny revisor, Henrik
Mærkedahl trådte beredvilligt til og blev valgt.
Per er stadig WEBmaster.

Ad 6. Efter lidt snak frem og tilbage om byen skal støtte den kommende nationalpark sluttede ordstyreren
mødet og takkede bestyrelsen for året og mødet for god ro og orden.

