Referat af generalforsamling 5. maj 2017
for Vridsløsemagle bylaug og laugshus
1. Valg af dirigent og referent
•
•

Bjørn Hallberg Nielsen blev valgt til referent
Christian Thomsen blev valgt til dirigent

2. Oldermandens beretning
Året i bylaugets bestyrelse startede med generalforsamling 5/5-2016 med valg til bestyrelsen som
efter konstituering kom til at bestå af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oldermand Christian Thomsen
Kassemester Poul Krarup
Materialeforvalter Solveig Sturlaugsdottir
Videnskriver Bjørn Hallberg Nielsen
Festkoordinator Nana Himmelstrup
Bilagskontrollant Minna Laursen
Samt suppleanter til bestyrelsen:
Webmaster Lasse Goericke
Redaktør af bylaugsnyt Ivan Stauning

Jeg vil i det følgende berette om det sidste års aktiviteter i bylauget.
Årets første arrangement var deltagelse i Sengeløse Byfest i juni hvor Bylauget havde to boder – en
med boldkast og en med candyfloss. Der var især gang i boden med candyfloss hvor der var mange
besøgende. Deltagelse i byfesten gav Bylauget en omsætning på godt 7.500 kr. Anette Berrig skal
have stor tak for koordinering af arrangementet fra Vridsløsemagles side. Vi arbejder på at finde
frivillige kræfter til at koordinere Bylaugets deltagelse i byfesten i år.
Ligeledes i juni blev der afholdt den traditionsrige Sankt Hans aften med overvældende tilslutning. I
år havde vi fået Merete Scheelsbeck fra byrådet i Høje-Taastrup til at holde årets båltale. Aftenen
startede på Forten med børnebål og snobrød hvorefter alle gik i fakkeltog med heksen op til Pilenborgstykket - og så begyndte det at regne… Og årets sk. Hansfest druknede desværre i styrtregn.
Bestyrelsen har valgt at fastholde arbejdet med at få kommunen til at prioritere etablering af cykelgangsti op af bakken mod Kroppedal på Ole Rømers Vej. Dette arbejde er foregået i fortsat samarbejde med Bylaugsforum, som er en sammenslutning af landsby bylaugene i Høje-Taastrup kommune. Desuden har der igen i år været afholdt møde med borgmester og embedsmænd for at fastholde
fokus på projektet. Det ser nu ud til der bliver lavet en 2-1 vej gennem byen samt en grussti på det
øverste stykke langs Ole Rømers Vej fra Kroppedal Alle til hvor skrænten begynder.
Renovering af Laugshuset er påbegyndt og vi har fået malet huset udvendigt 1. gang samt ommøbleret indenfor med bl.a. nyt køleskab, møbler og en sovesofa så det nu er muligt at bruge laugshuset
til overnattende gæster.

I starten af sommerferien blev Råstofplan 2016 sendt i 1. høring. Bylauget arrangerede borgermøde
på Kroppedal Museum med ca. 100 deltagere fra byen, lokale byrådspolitikere og repræsentanter
fra Regionen som informerede om processen frem mod den endelige beslutning af Råstofplan 2016.
Bylauget nedsatte en arbejdsgruppe som på Bylaugets vegne formulerede et høringssvar.
Den 25. november blev der afholdt ølsmagning med fokus på hjemmebrygning og karakteristika ved
forskellige øltyper. Her blev ca. 20 borgere i Vridsløsemagle underholdt om processen fra byg til
færdigbrygget øl under indtagelse af de forskellige øltyper.
Halloween med græskarskæring og hjemmelavet græskarsuppe ved Laugshuset blev afholdt 29.
oktober, hvor der blev lavet mange flotte græskarhoveder.
Fastelavn d. 26. februar blev afholdt med ca. 70 deltagere og der var mange flotte udklædninger af
både børn og voksne. Der var præmier til de 4 kattekonger- og dronninger i de fire alderskategorier
samt til flotteste udklædte barn og voksen.
I april blev der igen i år afholdt Ren by dag i samarbejde med Høje-Taastrup Miljø- og Energicenter
samt Danmarks Naturfredningsforening, hvor frivillige fra byen hjalp til med at samle affald langs Ole
Rømers vej og Kroppedals Alle. Stor tak for hjælpen til de frivillige som hjalp til. 5 poser affald blev
indsamlet. 2 ikke bestyrelsesmedlemmer.
Så har vi en selvkørende græsslåmaskine på prøve fra kommunen og har i den forbindelse fået udskiftet fodboldmålene på forten.
Råstofplan 2016 kom i 2. høringsrunde. Bylauget arrangerede igen borgermøde med deltagelse af
repræsentanter fra regionen, lokale byrådspolitikere, regionspolitikere og ca. 100 deltagere fra byen.
Der var desuden live indslag fra borgermødet i TV2 Lorry. Arbejdsgruppen har i 2. høringsrunde ligeledes udarbejdet et høringsvar. Denne gang i samarbejde med en advokat og geologisk rådgiver.
Bylaugets høringssvar er netop indsendt i dag.
Medlemstallet af Bylauget er siden sidste generalforsamling næsten fordoblet idet samtlige husstande i Solager B er blevet medlemmer på en gruppeordning.
Så når jeg kigger tilbage på året der er gået, så er det arbejdet med Råstofplan 2016 som har fyldt.
Forhåbentlig ender det godt og graveområdet ved Vridsløsemagle tages ud af planen. Det forventer
vi afgøres lige inden sommerferien.
Jeg kan igen i år glæde mig over tilslutningen fra byens borgere til de arrangementer som bestyrelsen står for. Jeg ser det som et meget positivt element ved landsbylivet, at vi har sociale arrangementer hvor både børn og voksne kan komme hinanden ved. Det er jeg er sikker på er et stort aktiv
for byen. Dette er jeg overbevist om er med til at gøre Vridsløsemagle til et attraktivt sted at bo for
os alle.
Alt dette kommer dog ikke af sig selv og jeg vil takke bestyrelsen og ikke mindst suppleanterne for
det store stykke arbejde som er blevet lagt for dagen, for at få arrangementerne op at stå.

Den hjælp som vi i bestyrelsen har fået fra forskellige frivillige medborgere gennem året til afvikling
af de forskellige arrangementer betyder meget for os. Den hjælp er med til vi kan holde fast i aktivitetsniveauet til fælles glæde og gavn for os alle.
Det har igen i år været en stor fornøjelse for mig at være med i Bylaugets bestyrelse. Jeg ser derfor
frem til et nyt og spændende år i bylauget.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget (Regnskab kan ses i bilag)
Kassereren Poul Krarup gennemgik bylaugets regnskab for 2016
Hovedtallene fra regnskabet er:
•
•
•
•

Årets indtægter 28.689 kr.
Årets udgifter 20.309 kr.
Årets resultat 8.379 kr.
Aktiver ved årsskift 54.286 kr.

Der blev stillet et spørgsmål om, hvorfor Kroppedal ikke lagde lokaler gratis til rådighed til borgermøde i forbindelse med grusgraven. Svaret var, at det havde bylauget ikke tænkt over før nu. Men at
det er oplagt, at vi spørger næste gang, vi skal holde et borgermøde.
Kassereren gennemgik dernæst laugshusets regnskab for 2016
Hovedtallene fra regnskabet er:
•
•
•
•

Årets indtægter 8.800 kr.
Årets udgifter 20.533 kr.
Årets resultat -11.733 kr.
Aktiver ved årsskift 1.064 kr.

Kassereren forklarer at årets underskud skyldes at laugshuset fik kommunalt tilskud til et nyt gulv,
som blev udbetalt allerede i 2015, men hvor udgiften først kom i 2016.
Der blev stillet et spørgsmål om der har været nogle lejeindtægter for laugshuset i 2016. Svaret var
at det har der ikke været. Men det kan være at det fremover bliver mere attraktivt at leje laugshuset, nu hvor det har fået nyt møblement med bl.a. sovesofa.
Kassereren fremlagde budgettet for 2017 for laugshuset.
Der blev stillet et spørgsmål, om der også er lavet budget for bylaugets økonomi. Kassereren svarer,
at der kun laves budget for laugshuset. Bylaugets økonomi er primært styret af aktivitetsplanen.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Forslag til aktivitetsplan
Der er en standard aktivitetsplan, som følges. Derudover er det åbent for at alle i byen kan komme
med forslag til aktiviteter.

Det nævnes at der ved at blive planlagt en byhistorisk vandring med Else Trier.
Spørgsmål om hvorfor der ikke længere bliver lavet filmvisning i laugshuset. Det blev nedlagt pga. alt
for dyre koda-udgifter.

6. Fastsættelse af kontingent
Beslutning om fastholde kontingent på 200 kr. per husstand.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Bestyrelsesmedlemmerne Poul Krarup, Solveig Sturlaugsdottir og suppleanten Lasse Goericke er på
valg i år.
Bestyrelsesmedlemmerne Christian Thomsen, Nana Himmelstrup, Bjørn Hallberg Nielsen, og suppleanten Ivan Stauning er ikke på valg i år.
Solveig Sturlaugsdottir og Lasse Goericke genopstiller og bliver genvalgt, mens Poul Krarup har valgt
ikke at genopstille.
Kristoffer Støvring stiller op og bliver valgt til den ledige plads som bestyrelsesmedlem.

8. Valg af bilagskontrollant og suppleant for 1 år
Minna Laursen bliver genvalgt som bilagskontrollant
Maria Blaabjerg bliver valgt som suppleant

9. Eventuelt
Spørgsmål om bylaugets informationskanaler og særligt om information til tilflyttere.
Pt. er hjemmesiden mest til statisk information, mens aktiviteter bliver meldt ud på Facebook og
mailingliste. Af og til bliver der printet et bylaugsnyt, som omdeles i byen.
Forslag om at man laver specifik information rettet om nytilflyttere, samt til ejendomsmæglere.

