Generalforsamling d. 21. september 2017 hos Henrik og Trine

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Oldermandens beretning for 2016/2017 v/ Marianne.
3. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent v/ Michael. Når vi skal opkræve kontingent, er det svært
at træffe folk hjemme. Er der ideer til indbetaling?)
4. Valg til bestyrelsen: På valg er: Per Arnmark(Webmaster), Marianne Bjerrum(Oldermand), Erik Lund
Nørgaard(Næstoldermand), Kirsten Østergaard Aarup (sekretær), Michael Høien(kasser)
Fortsætter i bestyrelsen: Henrik Ingemann Pedersen(trafikudvalg), Kitt Larsen(sekretær),
Jesper Tornberg.(suppleant)
Uden for bestyrelsen er David Ganderup som redaktør på Kattinge Folk.
5. Valg af bestyrelsessuppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Information om ansøgning af kommunalt tilskud til vedligeholdelse af Gadekæret og forskønnelse af
området øst for Gadekæret. Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens godkendelse af projektet.
8. Trafikudvalget orienterer. Bylaugets forslag til trafikregulering og kommunens svar.
9. Indkomne forslag: -Hjertestarter: Anders Mouritsen har en hjertestarter, han gerne vil stille til rådighed.
Skal Bylauget betale vedligeholdelse??
10. Eventuelt: Bestyrelsesforsikring, status Kattinge Landsbys Facebook-gruppe: kriterier for optagelse?
Lukket eller åben gruppe?? Modtagelse af ny- tilflyttere.

Ad 1: Dirigent: Karen Faarup, konstaterer at indkaldelsen er sket rettidig.
Referent: Kirsten Østergaard.
Ad 2: Oldermand Marianne beretter om årets gang 2016/2017:
27. november 2016: Julearrangement.
Samme program som tidligere med sang, dans om træet, musik, gløgg og æbleskiver.
Vi arbejder på at få fremstillet en ny nisse, idet den nuværende er ved at smuldre.
26. februar 2017: Fastelavn i Brians lade.
Der er igen mange små børn i Kattinge, som har stor glæde af vores lokale Tøndeslagning.
Arrangementet betales af deltagerne.

20. maj 2017: Arbejdslørdag.
Ny babygynge blev opsat og fugleredegyngen blev hævet. Dækgyngen fik nyt tov. Bænke/borde blev malet
og træstammerne blev behandlet med olie.
Målene fik nye net og legeredskabsskuret er blevet færdigt? Næsten.
Gadekærets vand blev renset og i ca. 2 uger kunne vi se en klar vandoverflade.
Michael, Per og Jesper T. har kontakt med Lejre Kommune for en forbedring af vandkvaliteten i gadekæret.
Herom mere under sidste punkt.
23. juni 2017: Sankt Hans aften.
Den blev fejret i næsten tørvejr. Vi var ca. 20, som spiste sammen på Gadekærspladsen. ”Monsteret”, som
var blevet til om eftermiddagen kom med ned til bålpladsen i Kelds mose og så skulle det våde bål tændes.
For første gang i mange, mange år kunne Keld ikke få gang i bålet, men det kunne ”yngre spejderkræfter”
og bålet brændte ned. Dem som ikke skulle lægge små børn i seng havde igen en meget hyggelig og sen
aften i Kelds Jagthytte.
Stor tak til Keld for husly.
19. august 2017: Høstmarked og sommerfest.
Teltet var rejst og intakt efter Karstens fest 2 uger tidligere. Mange hjalp til og festområdet blev flot.
Mange Kattinge Folk 70 - 80 deltog i festen. Det er glædeligt, at de mange børnefamilier deltager i byens liv
og i vores fælles fester.
En voldsom regnbyge forhindrede en del af festens udendørs aktiviteter.
Bylaugets bestyrelse afholder årligt 1 Generalforsamling og 5 bestyrelsesmøder. Ved det konstituerende
bestyrelsesmøde fastlægges årets arrangementer og møder.
Der afholdes også udvalgsmøder.
I april/maj indsamles kontingent.
To gange årligt udsender vi bladet Kattinge Folk. Alle kan komme med indlæg til bladet, som David
redigerer og får til at se flot ud med fine billeder. Trykning af bladet koster ca. 500,- kr.
Ad 3: Regnskab fremlægges og er godkendt af revisor Henrik Mærkedal.
Budget for 2017/2018 gennemgås.
Forslag fra Merete om at anskaffe en printer og patroner til tryk af Kattinge Folk, så man kunne spare nogle
af de 1000 kr., det koster om året at få trykt det professionelt.
Brian tilbyder at printe næste gang, tager en snak med David.
Kontingent på 50 kr. pr voksen over 18 år bibeholdes.
Da det oftest er svært at træffe folk hjemme, når vi er ude at samle ind i april, vil vi endvidere opfordre folk
i november-udgaven af Kattinge Folk til at indbetale kontingent på mobilepay eller konto inden årets
udgang. De resterende indkræves om foråret. Sammen med uddeling af april-udgaven opdaterer vi mail og
tlf. nr.

Ad 4: Valg til bestyrelsen: Per Arnmark vil gerne trække sig, men tilbyder at være webmaster fortsat.
Vi vil hermed gerne takke Per for det store og seriøse arbejde i Bestyrelsen, og er meget glade for, han vil
fortsætte som webmaster!
Marianne Bjerrum, Erik Lund Nørgaard, Kirsten Østergaard Aarup, Michael Høien er genvalgt.
Henrik Ingemann Pedersen, Kitt Larsen og Jesper Tornberg fortsætter.
Uden for bestyrelsen er David Ganderup som redaktør på Kattinge Folk.
Konstituerende møde 4/10 kl. 19 hos Marianne
Ad 5: Lene Rosgaard vil gerne være suppleant. Trine Mouritsen tænker over det.
Vi kunne godt bruge en fotograf, der kunne tage billeder i forbindelse med arrangementer til både
hjemmesiden og Kattinge Folk.
Konstituerende møde 4/10 kl. 19 hos Marianne Bjerrum.
Der kommer fortsat informationer på hjemmesiden om arrangementer, men billederne vælges fra.
Ad 6: Henrik Mærkedal genvælges som revisor.
Ad 7: Vi har fået mulighed for at ansøge Lejre Kommune om driftstilskud til vedligeholdelse eller
forskønnelse af omgivelserne ved gadekær.
Bylauget har med Jesper Tornberg som primus motor lavet ansøgning på 3000 kr. til bekæmpelse af
andemad i Gadekæret og dermed sikre et bedre vandmiljø og yderligere 14.000 kr. til etablering af
frugtbart område mod øst med frugttræer, bærbuske, blomster og vildt græs for at sikre biodiversiteten.
Kommunen har skrevet tilbage, og foreslået at der kunne sættes en solcelle-drevet pumpe i Gadekæret, for
at holde vandet i bevægelse.
Der er bred enighed blandt de fremmødte om, at der ønskes klart vand i Gadekæret. Specielt nu da vi har
fået fiskebroen.
Man ønsker til gengæld ikke store synlige solceller til at skæmme naturen, men foreslår der hentes strøm til
pumpen via el-nettet.
Der er ikke opbakning til etablering af frugtbart område øst for Gadekæret. Der er flere der synes, der er
rigeligt på Grønningen i forvejen: Først kom der fodboldmål, så gynger, petanque-banen, klatrestativet,
tingstedet, roserne, bænkene, træstammerne, fiskebroen og skuret.
Det afspejler den del af det liv der udfolder sig og følger tidens udvikling.
Grønningen er unik og et af de få gadekær i oprindelig stil. Der skal være respekt for, at det har stor
kulturhistorisk værdi.
Der er enighed om, at vi skal bruge de ting vi har. Og der udtrykkes ønske om at skabe rum til at man kan
gøre noget sammen ved at lave forskellige arrangementer, så pladsen giver mening.

Fiskebroen har f.eks. trukket flere børn til.
Det afspejler for så vidt den del af det liv der udfolder sig og følger tidens udvikling.
Det høje græs vil derimod se dårligt vedligeholdt ud. Det er tidligere vedtaget at der ikke skulle være for høj
bevoksning.
Der er i forvejen en del biodiversitet, flere i byen har glæde af mange frøer.
Desuden er der for sumpet i området til at frugttræer og buske kan trives der.
Overløbsrøret har tidligere været stoppet til, det er ikke tilfældet nu, selvom vandstanden er noget højere i
øjeblikket(den dejlige regnvåde sommer).
Lejre Kommune har lavet en strategi for gadekær og bynære søer i Lejre Kommune, se evt.:

www.lejre.dk/media/.../strategi-for-gadekaer-og-bynaere-soeer-i-lejre-kommune.pdf
Det aftales at vi i Bylauget går videre med ansøgningen til kommunen med ønsket om klart vand, men at vi
ikke ønsker solceller. Og beplantningen af området øst for Gadekæret droppes.
Ole Møller gør opmærksom på, at der er en ny pulje i Kommunen til 2018, hvor vi f.eks. kunne søge til et
nyt telt. Muligvis også ”dykkerbriller” til børnene, så de kan kigge under overfladen i Gadekæret.
Marianne Friis orienterer om, at der findes en pulje, hvor man kan søge midler til landsbyfester, se mere på
www.danmark-dejligst.dk .
Ad 8: Trafikudvalg: Gennem mange år har vi prøvet at få Lejre Kommunen til at forbedre trafikforholdene i
byen. Vi har indtil nu kun opnået at få bumpene ved indkørslen til byen i begge ender af Kattinge Bygade.
Vi har sendt forslag sidst i 2016, og Erik har talt med Kommunen før jul og gennemgået de foreslåede
ændringer:
Opstribning gennem Kattinge i et spor, som ”2-i-1” vej, af opbrudte hvide kantstriber ca. 1 meter inde på
vejbanen. Startende fra byskiltene i hver af byens 4 ender. På den måde skal bilerne automatisk sænke
farten og man kan bedre opholde sig i vejkanten indenfor de hvide striber.
Ændring af hajtænder hvor Kongemarksvej og Buesøvej møder Kattinge Bygade, således at hajtænder i
stedet er på Kattinge Bygade og Kongemarksvejen-Buesøvej er den ubrudte vej. Samt ændring af
hajtænder i den nordlige ende af Kattinge Bygade, hvor Kattingevej og Boserupvej møder Kattinge Bygade,
således at hajtænder i stedet er på Kattinge Bygade og Kattingevej-Boserupvej er den ubrudte vej – i øvrigt
den vej bussen kører to gange i timen. Så vores forslag gør også bussens kørsel mere simpel.
Vi foreslår hævet spærreflade ved de nye hajtænder med brosten, som ved Gevninge Kirke. Dette er vigtigt
da unaturlige vigepligtsforhold giver øget risiko for uheld. Hævet spærreflade er med til at minimere dette.
Opstribning af et fodgængerfelt midt i byen, hvor børnene kan passere vejen i trygge rammer og med gode
udkigsforhold, fx ved busstoppestedet til skolebussen og midt for Grønningen, hvor børnene løber over til
legepladsen. Igen foreslår vi at hæve med brosten/asfalt i det område, for også at sænke farten for billister
og cykler.

Buesøvej: Opstribning til 2-i-1 vej mellem Kornerup og Kattinge, samt fartregulering – gerne ned til 50
km/timen.
Kongemarksvejen: Opstribning til 2-i-1 vej mellem Kattinge og Svogerslev.
Vi afventer tilbagemelding.
Torsdag d 21/9 har de fræset vejen op, og har nu asfalteret gennem hele byen. Per talt med vejingeniør,
der villekomme og se på det, incl. risikovurdering, for derefter at gå videre til politiet. Får tilbagemelding
sidst i næste uge.
Stort ønske om nedsat hastighed på Kongemarksvejen. Beboerne på vejen opfordres til at sikre deres
udkørsler ved at skabe gode udsigtsforhold (ikke for høj hæk).
Til forbedring af trafiksikkerheden kan man også søge GF-forsikring der har en pulje, f.eks. til rumleriller.
Ole Møller vil kontakte formanden for trafikudvalget Martin Stockholm.
Vi vil lige minde om Vores sted-bussen, der kommer til Herslev 28/9 kl 16-18, hvor der vil være
lokalpolitikere tilstede:
Lejre Kommuneplan 2017 er sendt i høring. Dermed er debatten i gang om, hvordan de fysiske rammer for
livet i Lejre Kommune skal være i de kommende år.
Hvordan sikrer vi, at vores byer er gode at bo i? Hvad ønsker vi, at arealerne i Lejre Kommunes byer og på
landet skal bruges til? Hvordan forstærker vi samspillet mellem det at bo og drive erhverv i kommunen?
Det er nogle af de spørgsmål, Kommuneplanen giver svar på, og som vi gerne vil i dialog med borgere,
foreninger og virksomheder om.
Med oplægget til Kommuneplanen under armen, ruller politikere og administrative medarbejdere fra Lejre
Kommune i den kommende tid ud i de små byer for at tale med alle interesserede om, hvordan kommunen
skal udvikle sig. Med sig har de Vores Sted-vognen; et rullende byudviklingskontor, som kan flyttes lige
derhen, hvor debatten skal være.
Ad 9: Anders Mouritsen har fået en hjertestarter, det koster 1800 kr hvert andet år for nyt batteri.
Den kan hænge i ulåst rum frostfrit i Rytterstuen. (rum ved hestene). Der er god instruktion.
Der er tilslutning til at Bylauget betaler for vedligeholdelse, hvilket vil sige udskiftning af batteri hvert andet
år.
Kitt Larsen, der også er praktiserende læge, tilbyder man kan ringe til hende døgnet rundt ved behov for
hjertestarter(og KUN hjertestarter), notits i Kattinge Folk.
Roskilde Kommune har lige udbudt 6 gratis livreddende førstehjælpskurser udbudt af Hjerteforeningen
d. 10/10 kl 18-19.45 eller kl 20-21.45, d. 24/10 kl 13-14.45 eller kl 15-16.45 samt d. 6/11 kl 13-14.45 eller kl
15-16.45.

Ad 10:
Knud Nisted orienterer om, at det anbefales at have ansvarsforsikring i Bylauget, det koster ca. 1850 kr.
årligt.
Som bestyrelse skal man også have forsikring, ca. 3600 kr. årligt, hvis vi træffer risikofyldte beslutninger.
Han anbefaler at vi evt. undersøger hos TopDanmark.
Er vi dækket via kommunen?? Marianne har skrevet til kommunen og afventer svar.
Kriterie for optagelse i Kattinge Landsbys Facebook gruppe; at folk har tilknytning til byen
Når der kommer anmodninger, skal Per bruge meget tid på at finde ud af, hvem det er.
Vi bevarer den som lukket, og i stedet for at bruge meget tid på at undersøge, hvem det er, der anmoder
om optagelse, kan man måske bare godkende, ellers kan de altid blokeres igen.
Vi nåede desværre ikke det sidste punkt; modtagelse af ny-tilflyttere, da tiden var meget fremskreden efter
et meget godt og konstruktivt møde.
Vi takker for god ro og orden.
Og en kæmpe tak til Henrik og Trine, der lagde det flotte lokale til.

