Referat af Generalforsamling i Kattinge bylaug, 17-09-2015
Generalforsamlingen fandt sted hos Henrik og Trine, Kattinge Bygade 24A, og allerede kort tid efter kl. 19:30 blev der talt 29
fremmødte. Generalforsamlingen indledtes med en kort præsentation af deltagerne, og herefter valgtes Knud Bjerrum til dirigent og
Karsten Agersted til referent.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt, dermed beslutningsdygtig og havde følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent og referent
2 Formandens beretning for 2015 og årsplan for 2016.
3 Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent
4 Indkomne forslag
5 Valg til bestyrelsen:
Marianne, Kirsten, Erik og Michael er på valg.
6 Valg af revisor.
7 Eventuelt
Under eventuelt orienteres om planerne for hurtigere internetforbindelse til Kattinge
Ad punkt 2:
Oldermanden, Marianne Bjerrum, aflagde følgende beretning vedr. årets arrangementer:
Første søndag i advent hentedes nissen og juletræet tændtes. Der var julesange og runddans, gløgg og æbleskiver. Et hyggeligt møde
i den mørke årstid.
Fastelavnsfest for børn og voksne i Brians lade d. 15. februar. Et velbesøgt arrangement, hvor børnene betalte 20 kr. for deltagelse.
Kirsten, Erik og Michael havde ansvar for arrangementet og det var en fin fest. Bylauget er meget taknemmelige over, at Brian og
Sanne stiller laden til rådighed. Brian tilsvarende for at få lejlighed til at rydde op en gang om året.
I april/maj udkom årets første nr. af Kattinge Folk. Bladet blev uddelt samtidig med, at vi indsamlede kontingent. Anette har samlet
og redigeret bladet, og hun organiserede også mulighed for kontingentbetaling via mobile-pay.
Arbejdslørdag 30. maj kl. 10, hvor mange børn og voksne var aktive på gadekærspladsen/forten.
Henrik kom med maskinkraft og sivene i gadekæret blev kraftigt beskåret. Han sørgede også for topdressing på ujævnhederne
grønsværen. ”Kravleormen” blev renset og fik træbeskyttelse.
Gyngen i kastanjetræet fik rettet sit ophæng. Petanquebanen blev luget fra tidlig formiddag.
De ”gamle” bænke/borde blev slebet, men var alt for våde til at blive malet. De blev sat i Karstens garage for at tørre og blev senere
malet. Fodboldmålene blev rengjort.
De nye bænke/borde blev taget i brug da arbejdsholdet spiste dejlig frokost, som Jesper Årup havde tilberedt. STOR tak til alle, som
deltog.
23. juni fejrede vi Sankt. Hans med fællesspisning på gadekærspladsen og bål ved Kjelds jagthytte. Der var børnebål til
snobrødsbagning og det store bål stod klar med heksen i toppen. Heksen var lavet af en gruppe børn om eftermiddagen. Bålet
tændtes kl. 20.30 og vi sang mange dejlige midsommersange. Senere på aftenen var der snak, hygge og noget øl i Kjelds hyggelige
jagthytte. Mange tak for din gæstfrihed Kjeld! Næste år er Kjeld ikke hjemme Sankt Hans aften, men han har allerede sagt, at vi kan
fortsætte med den gode tradition.
Sommerfesten blev afholdt 22. august. Vejret var med os, og der var god tilslutning både til høstmarkedet om eftermiddagen og til
festen om aftenen. Festen gav overskud i år. Tak til alle dem der deltog i arbejdet med telt og boder. Vi har sammen det sjov, vi selv
laver.
Det var årets vante gang og vi har ikke planer om de store ændringer i 2016. Vi modtager selvfølgelig gerne forslag til nye/andre
aktiviteter.
Men der var en stor nyhed i december 2014, hvor vi modtog 24.000 kr i støtte fra Lejre kommune til udvikling af lokalområdet. I
oktober sendte bestyrelsen en ansøgning til Lejre Kommune om støtte. Denne er beskrevet i Kattinge Folk og omhandler en ny
gynge, nye borde/bænke, en lyskæde, en grill og en pavillon. Vi har købt lyskæde, borde/bænke og en gynge, men hvad skal vi bruge
resten af pengene til? En pavillon, flere bænke? Gode ideer er velkomne – dog kan man kun købe ting, der er ansøgt om.
Et forslag fra Michael og Jesper om en lille enkel bro/flydebro i gadekæret, så børn kan komme til at undersøge hvad der gemmer sig
i vandet har været diskuteret, og løsningen er nok at der søges separat til dette. Hvorledes stiller byen sig til spørgsmålet om
børnenes sikkerhed, så der ikke er risiko for at falde i vandet fra broen og drukne?
Efterfølgende udspandt sig en diskussion om man kunne lave flydebro, som set i Højby? Den fremtræder solid, men nogle syntes
også, en kopi ville være for stor og klodset til vores gadekær. Det er som nævnt et nyt projekt, der skal søges til. Blandt andre ting,
man kunne forestille sig at søge penge til, nævntes en pizzaovn/stenovn, som set i Kyndelsløse, en hjertestarter og et
hastighedsbump. Flere forslag modtages gerne, og de skal fremsendes til bestyrelsen inden midten af november måned, for at
kunne komme med i årets ansøgning.

Ad punkt 3:
Ved regnskabets afslutning stod det ikke klart, om vi kunne inkludere lyskæden i tilskuddet fra kommunen, da den var indkøbt før
tilsagnet blev givet. (Den skulle bruges på juletræet) Men da dette synes muligt på tidspunktet for afholdelsen af
generalforsamlingen, er regnskabets noterede underskud på ca. 1000 kr. forvandlet til et overskud på ca. 3000 kr. ud af en samlet
omsætning på ca. 11.000 kr.
Regnskabet var godkendt af revisoren, Henrik Mærkedal, med en bemærkning om at der tilsyneladende var ca. 4 kr. mere i kassen,
end opført i regnskabet.
Regnskabet godkendtes.
Budgettet for 2016 var lagt i direkte forlængelse af regnskabstallene for 2015, hvilket bl.a. omfatter et uændret kontingent på 50 kr.
per voksen og et medlemsgrundlag på ca. 110 personer.
Budget og forslag til kontingent blev vedtaget.
Regnskab og budget vil kunne ses i deres helhed ved henvendelse til kasseren, Michael Høien.
Ad punkt 4:
Holger Vilbøl foreslog, bestyrelsen rettede henvendelse til kommune og nationalparkens bestyrelse med en tilkendegivelse af
interesse for samarbejde omkring at fremhæve byens kulturhistoriske værdier samt øge tilgængeligheden af området ved f.eks.
anlæg af flere stier og opsætning af skilte.
Dette afstedkom en livlig diskussion, idet der både var opbakning og kritik af forslaget.
Det blev fremhævet at Kattinge by i forvejen er hårdt belastet af trafik i forbindelse med fritidsaktiviteter, og at anlæg af stier kun
kan ske efter lodsejernes accept, hvilket har vist sig endog meget vanskeligt at opnå her i området. Der kunne dog være mulighed for
at anlægge en sti direkte til skolen i Trællerup. Der fremsattes også forslag om at udbygge anvendelsen det eksisterende vej- og
stinet, frem for at etablere nye. Endelig var der forslag om at bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle håndtere både
forslag til stier mm. og henvendelsen til Nationalparken, idet det syntes mere effektivt at henvende sig omkring et specifikt ønske
end om et generelt ønske.
Der blev ikke opnået enighed om andet end, at bestyrelsen skulle skrive et brev til Nationalparken med en interessetilkendegivelse
og derefter afvente sagens gang. Dette blev derfor pålagt bestyrelsen.
En sidelinje i denne diskussion handlede om, hvorvidt det ville være muligt at kombinere en øget tilgængelighed med bedre
hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen. Diskussionen mundede ikke ud i et konkret forslag, men da der stadig er en stor
interesse i byen for mere effektive hastighedsdæmpende foranstaltninger, vil bestyrelsen af egen drift vil tage spørgsmålet op (igen)
med kommunen.
Det følgende forslag om møllen var ikke et egentligt forslag, men en orientering til diskussion, hvorfor det refereres under punkt 7.
Ad punkt 5:
Anette, Marianne, Erik og Kirsten var på valg - en ændring i forhold til dagsordenens ordlyd. Anette ønskede ikke genvalg og Per
Arnmark stillede op i stedet. Nævnte fire blev herefter valgt med akklamation.
Ad punkt 6:
Henrik Mærkedal blev genvalgt.
Ad punkt 7:
Jesper Aarup orienterede om den kommende hurtigere internetforbindelse. Efter indsamling af ca. 140 interessetilkendegivelser i
Kattinge og Herslev tilkendegav TDC, de ville sætte skub i projektering og opsætning. Jesper vil forsøge at fastholde dem på et afgivet
løfte om, at det vil være klar til brug i februar 2016.
Karen Fårup nævnte at der i den økologiske kommune, Lejre, også er et økologisk fællesskab (www.løff.dk) på Ravnshøjgård, hvor
man kan købe økologiske råvarer til husholdningen. Man indbetaler 100 kr og kan så afhente varerne den følgende uge. Karen
medbragte tre foldere herom.
Anders forespurgte hvem der skal implementere lokalplanens intentioner – f.eks. hvis naboens hæk er for høj? Kommunen har ret og
pligt til dette.
Bylauget har modtaget en opfordring til nabohøring om en dispensationsansøgning for nedrivning af møllen.
Ejerne, Erik og Katrine, har efter at have søgt et par fonde om økonomisk støtte til en reparation opgivet at videreføre bygningen.
Der var en generel tilkendegivelse af, at bylauget må acceptere, at forfaldne bygninger nedrives desuagtet de er erklæret
bevaringsværdige. Byen har heller ingen interesse i at bygninger står og forfalder som følge af manglende vedligeholdelse og
dispensation fra lokalplanen.
Derimod fremhævedes en vis betænkelighed ved at det ene efter det andet udhus eller udlænge vil kunne lide samme skæbne.
Tankerne gik specifikt til først en, så to andre firelængede gårde i byen, der efter en så drastisk reduktion af bygningsmassen ikke
længere vil kunne bidrage til byens ”identitet” og dermed opfylde intentionerne i lokalplanen om at bevare kulturhistoriske værdier
for eftertiden.
Bestyrelsen opfordredes derfor til at indbygge disse to synspunkter i svaret til kommunen.
Sidst men ikke mindst rettes en stor tak til Henrik og Trine for husly, beværtning mv.

