Referat fra Generalforsamlingen i Kattinge Bylaug 2021
Onsdag d. 15. september kl. 19.30
Hos Trine og Henrik i Vognporten, Kattinge Bygade 24A

Ad 1. Præsentationsrunde: Knud Bjerrum, Marianne Bjerrum, Jon Lorentsfeldt,
Jørgen Degnebolig, Trine Dalby, Anne Marie Christensen, Pia Wissing, Jesper Weiss,
Vahid Raben, Kitt Larsen, Michael Høien, Mathilde Jørgensen, Anders Jørgensen,
Sarah Sönnichsen, Per Arnmark, Karen Farup, Holger Vilbøl, Pernille, Henrik
Mærkedahl, Jesper Tornberg, Carsten Christensen, Trine Gylstorff.
Ad 2. Valg af dirigent og referent: Vahid Raben ordstyrer, Kirsten Østergaard Aarup
referent.
Ad 3. Oldermandens beretning 2020-2021 v Michael Høien:
Et stille år og alligevel ikke:
På det Konstituerende bestyrelsesmøde fik vi fasttømret posterne endnu engang alle
tog endnu et år med de samme ansvarsområder, følgende blev valgt:
Michael – Oldermand, trafikudvalget
Jesper – Næstoldermand, trafikudvalget
Kitt – Kasser, redaktør på Kattinge Folk
Kirsten - Sekretær / Stort arbejde med referater og noter - (tak for det)
Kristian – Trafikudvalget og ”Vild med vilje”)
Pia Wissing
Trine – Sekretær/korrekturlæser, ”Vild med vilje”
Carsten – Trafikudvalget
Sofie – Suppleant, trafikudvalget, ”Vild med vilje”, tovholder i Børne Bylauget

Det første glædelig punkt vi skulle kigge på i bestyrelsen var, hvad vi skulle bruge de
30.000 kr. til, vi havde fået fra Kommune til Bylauget. Mange af pengene var bundet
op på ansøgningen. Men vi kom frem til følgende:
-

Børn tipi telt
Nyt folde-telt til Bylauget (8x4) meter
Endnu et bord / bænkesæt
Ny opslagstavle/infoskab til byen

Tiden gik og bølge 2 af Corona listede sig ind på os
Det meste af bestyrelsesarbejdet lå stille gennem hele sen efteråret og meget af
vinteren. Vi kunne ikke mødes, så det blev kun til at par mails frem og tilbage. Mest
om aflyste arrangement.
Vi måtte aflyse
-

Halloween
Julefesten
Julefrokosten for bestyrelsen
Fastelavn
Bestyrelsesmøde

Det skal dog siges af Børne Bylauget ikke lod sig kue af Corona og havde arrangeret
et juleoptog gennem byen med musik og sang, som børnene kunne se og høre fra
vores huse.
Tusinde tak for sang og julehilsner.
Endelig kom foråret og Corona grebet blev løsnet en smule.
Første bestyrelsesmøde hvor vi kunne mødes i 2021 kunne afholdes i april. Indkøb af
planlagte telte mm blev sat i gang. Vi forberedte Arbejdslørdag, som ikke stod til at
blive aflyst, der skulle bla. laves “Vild med Vilje” på området foran gadekæret.
Kommunen misforstod lidt, hvad der skulle slås - så det blev lidt extra vildt i en
periode. Vi ønsket at få en ide om, hvordan det vil tage sig ud, hvis vi etablerer et
vildt område - dog uden så mange blomster, da det vil kræve mere arbejde med
jorden.

Så småt kom der liv i byen igen.
- En flok Kattinge folk mødtes for at brygge øl - der er taget lidt med til i aften,
som man kan smage.
- Solsikke konkurrence fra Børne Bylauget
- Tipiteltet blev slået op og børnene fik mulighed for at sove i teltet.
- Sankt Hans blev holdt med rekordstor tilslutning, og vi havde fornøjelsen af at
komme ned til Sanne og Brians Sankt Hans bål - Mange tak for det!
- Trafikskilte og skuret blev ryddet op af børnene til arbejdslørdag.
- Og så var der selvfølgelig arbejdslørdag, som jo altid er hyggelig, hvor bord,
bænke og mål blev vedligeholdt med en gang maling. Gadekæret blev renset.
Broen blev forstærket. og ”vild med vilje” blev etableret.
- Endnu en puljeansøgning fik igennem - 15.000 kr. til at etablerer ”vild med
vilje” - hvis der er stemning for det i byen - pengene er der til at gøre det i
hvert fald.
- to minus en vej blev endelig etableret - men vi er ikke færdig endnu.
Efter et år med Corona trængte vi alle til et brag af en fest.
Så vi afholdt igen i år en høst/sommerfest, med boder/loppemarked om
eftermiddagen og fest om aftenen, som var helt fantastisk, med kulørte lampe, høj
musik, glade legende børn.
Vi havde ikke kunnet stille pavilloner op pga. kraftig blæst, men det gik fint, selvom
en lille byge også kiggede forbi kort.
Der blev serveret helstegt pattegris, og alle havde bidraget med fantastiske retter til
vores fælles buffet.
Som noget nyt i år lavede vi et langt børnebord i midten; det var en succes.
I forbindelse med sommerfesten snakkede Herslev og Kattinge Bylaug sammen om
at hvert Bylaug købte et foldetelt på 8x4 meter, som vi så låner til hinanden, når der
er sommerfest i de 2 landsbyer.
Det var fantastisk at se så mange fra byen være med til at bygge Høstfesten op og
hjælpe til med oprydning igen - Det var så nemt i år pga. de mange hænde. Der var
endda så mange hænder, at der også var hænder til at hold en øl og teste, om

brygget nu var godt nok. Jeg tror nok jeg også var en af dem.
Oprydningen blev sluttet af med biksemad af resterne fra pattegrisen.
Og så sluttede sommeren af med en kæmpe 2-dages koncert i Herslev ”Gaffa på
græs”- fedt - mere af det.
Forslag om endnu et arrangement af Herslev Kirke. Vi er blevet kontaktet af Herslev
kirke - og spurgt om Bylauget vil samarbejde med kirken om at arrangerer en åbne
gudstjeneste på Grønningen. Vi skulle stå for at sætte det hele op (telte,
borde/bænke) -lave kaffe med mere. Bestyrelsen besluttede, at vi ikke ønskede at
være en del af dette, og synes vi har nok i de arrangementer, der er. Men vi foreslog,
om ikke vi skulle høre, om nogen i byen gerne vil gå sammen om at lave sådan et
arrangement. Vi fik dog aldrig svar tilbage, om de ønsker at gøre dette. Men hvis der
er interesse for det, så kontakt Herslev kirke om mulighed for dette.

Ad 4. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Erfaringer med sidste års
opkrævninger v Kitt:
Vedr. regnskab 20-21:
Regnskabet godkendt ved vores interne revisor Henrik M.: - der ses en difference på
5,45 kr. og en samlet kassebeholdning (konto og kasse kontant) på i alt 7852,75 kr.
Vi har især brugt penge på afholdelse af høstfest, da såvel jule- som fastelavns
arrangement, som vi kender det, blev aflyst grundet Covid.
Og aktiviteter ved arbejdslørdag, indkøb af telte og ekstra borde mv var finansieret
fra fondsmidler.
Der er stigende administrative udgifter til foreningskonto i Nordea, Group In,
kontingent og oprettelse af mobile pay. Dette gav anledning til, at vi sidste år aftalte
at øge kontingent til 100 kr. pr voksen betalende medlem i Bylauget.
Således også et større overskud fra kontingent og samlet set en indtægt på 14586,40
kr. og samlede udgifter på 10024,10.
Årets overskud således 4562,30 kr.

Budget 21-22:
Vi er her jo ikke for at generere et overskud i kassen, og drøftede derfor sidste år, at
jule- og fastelavns arrangementer kunne afholdes med betaling fra kassen uden
deltagergebyr.
Endvidere er der et fremtidigt ønske om at kunne hjælpe Børne Bylauget, hvis der
ikke er puljemidler hertil. Vi får se..
Der er pt afsat 2500 kr. til arbejdslørdag i budgettet. Hvis de ikke går til materialer, så
er der plads til en god fælles frokost eller lign.
Høstfesten fungerer godt som forløbet de sidste 2 år således mobile pay pr deltager
/ spisende mv og et forholdsvis højt udgiftsniveau men det løber fint rundt.!
Vi forventer adm. udgifter for min. 2000 kr. for 2021/22 og skal endvidere finansiere
vedligehold af hjertestarter (udgift ca. 1700 kr. / 2 år).
Og endelig er der et ønske om at indkøbe en støjmåler til div trafik aktiviteter i
landsbyen. (iflg. Anders ca. 6-700 kr.)
Aktuelt forventes et overskud på ca. 3100 kr. for næste år. Vi har fin luft i økonomien
til ovennævnte.
Vi har fået 80 % ind i kontingent, har ikke haft mulighed for at komme rundt og
banke på dørene. Der er sendt rykkere ud.
Bylauget vil genoptage kontingentopkrævningen ved at gå rundt og banke på.
Enighed om vi fastholder kontingent på 100 kr. / voksne medlemmer over 18 år.
Kitt
Ad 5. Valg til bestyrelsen:
På valg: Pia Wissing, Kristian Klok Pedersen (trafikudvalget, ”Vild med vilje”), Kirsten
Østergaard Aarup (sekretær). Alle 3 modtager genvalg.
Fortsætter i bestyrelsen: Michael Høien (Oldermand, Web-redaktør, trafikudvalget),
Jesper Tornberg (Næst-oldermand, trafikudvalget), Kitt Larsen (Kasserer, redaktør af
Kattinge Folk), Trine Dalby (sekretær/korrekturlæser, ”Vild med vilje”), Carsten B.
Christensen(trafikudvalget), Sofie Aalborg (trafikudvalg, ”Vild med vilje), tovholder Børne
Bylaug).

Valg af suppleanter: Mathilde Jørgensen, velkommen.

Valg af revisor: Henrik Mærkedahl modtager genvalg.
Facebook gruppen: Per Arnmark er administrator. Hvem kan blive medlem, -punkt til
næste bestyrelsesmøde.
Konstituerende Bylaugsmøde tirsdag d. 28. september kl. 19 hos Kitt Larsen
Ad 6. Status vedr. fondsansøgninger v Jesper Tornberg.
Vi har samlet fået 30.000 kr. fra Lejre kommune. Carsten har lavet et rigtig flot
info-skab, der er købt nyt foldetelt 4 x 8 m. Tipi til børnene, købt mere maling. 500 kr.
tilbage, evt. plader til scene.
Vi har brug for stormpløkker. Efterskrift: 4 stormpløkker er indkøbt nu, for de sidste
fondsmidler i puljen.
Hvis nogen har ønsker til emner der skal ansøges om eller projekter, der behøver
penge, så sig det til Bylauget, så ser vi på det og ift. de fonde der er.
Vi har mulighed for at søge om 15.000 kr. til Vild med Vilje.
Forrige år fik vi 50.000 kr. til at finde shelter mm. Mangler stadig at finde et sted at
placere det.
Ad 7. Status fra trafikudvalget v Michael Høien m.fl.
Michael beretning fra trafikudvalget:
De er mødtes gennem året, bestille trafikmåling, på trods af 2-1 kører der stadig
mange gennem.
Tidligere trafikmåling: 15 % kørte for hurtigt, 12-1500 kører gennem byen dagligt
Afventer den nye trafikmåling, der er i gang nu.
Resultatet kan forhåbentlig bruges som pressionsmiddel.
Prioriterer Kattinge Bygade og forslag om chikaner, samt bump mod Herslev og på
Kongemarksvej.
Vil få kommunen i tale og fat i politikerne.

40 km´s skiltet er rykket længere op ad Kongemarksvej, hvorfor?
Hastighedsnedsættelsen bør i stedet begynde lige efter åen og gerne ned til 30
km/timen noget af strækket.
Mathilde og Kitt var i Gevninge Beboerhus; fokus på motorcyklisterne, de laver
pressemeddelelse, ønske om handling og politikerne tager det op til
kommunevalget.
Samle landsbyerne og laver fælles koordineret aktion, når sæsonen starter igen,
happening, lidt humoristisk, evt. flyers.
Opfordring til at trafikudvalget møder op til vælgermøde.
Er i gang med samarbejde på Gevninge halvøen, diskuteret tiltag, ikke noget konkret
endnu.
Lejre kommune har desværre ikke taget trafikudvalget med i forbindelse med vejen
til bryghuset mm.
Opfordring til at trafikudvalget kontakter de omkringliggende cykelklubber, og beder
dem om at annoncere cykelløb.
Opfordring til at melde ind til trafikudvalget for at få så mange nuancer med som
muligt.
Derfor forslag om, at trafikudvalget holder åbne møder, inviterer via Group In. Så alle
interesserede kan deltage i møderne.
Der er fortsat 80 km/timen ud af byen mod Roskilde, det bør nedsættes til 60-50
km/timen.
Ad 8. Forslag til trafikforbedring på bla. Kongemarksvej, evt. med gæst:
Vi tog hul på punktet inden valg til bestyrelsen, da vi fik besøg af:
Martin Stokholm fra teknik- og miljøudvalget omkring trafiksikkerhed.
Han havde 2 kort med over Kattinge, og vi havde mulighed for at sætte post-it på
med forslag.
Gode ideer: chikaner/bump gennem byen, hvor det ikke generer husene, der skal
være plads til landbrugsmaskiner. Være opmærksom på bump giver rystelser i
husene.
Sætte hastighed ned til 30 km/stillevejsstatus, men det kan måske ikke lade sig gøre

nu.
Gøre det mindre attraktiv at køre gennem Kattinge,
Opfordre til flere razzia’ er /fartkontrol torsdage.
Forslag om ”slalom” gennem byen.
Det skal være trygt at færdes i Kattinge, uanset om man er gående, cyklende eller i
en eller anden form for køretøj.
Martin tager forslagene med tilbage, og trafikudvalget samler op med Martin
Ad 9. Forslag: Vild med vilje: Sofie og Kristian er ikke til stede.
Der er søgt pulje på 15.000 kr. til Vild med Vilje, der startes i det små, bare prøvet at
hegne ind for at få en fornemmelse af det.
Man kan altid slå græsset igen, hvis det ikke fungerer.
Hvordan kan vi lave noget ”nu og her”, prøvet at lave noget langs med vejen,
markere grænsen, lave områder, så der stadig er plads til div aktiviteter.
Være opmærksom på, om græsset er for langt til, at man kan holde øje med
gadekæret.
Flere stier?
Gøre noget ved stykket oppe ved Info-skabet?
Der skal ske dialog med kommunen ang. pleje af Grønningen og de vilde områder.
Der er krav fra kommunen, at de skal bruge 3 meter i bredden for at kunne komme
til at slå græsset.
Der var stor tilslutning til at gå videre med projektet:
Vi opfordrer udvalget til at sende indbydelser ud via Group In, når der indkaldes til
møde, så alle har mulighed for at deltage og komme med input.

Ad 10. Forslag: Bålplads på Grønningen v Vahid: Ønske om at etablere fast bålplads
på Grønningen.
Der er ingen afstandskrav, men man skal selvfølgelig følge generelle anbefalinger
ang. bål i det fri.
Hensigten er at etablere et område, vi kan mødes på, det vil kunne give lidt mere liv.

Blandt mødedeltagerne udtrykkes der bekymring for, om der kommer fremmede ind
og tænder bål.
Flere udtaler, at det er synd at plastre Grønningen til med alt muligt, den er unik for
en gammel landsby. Man skal værne om den bevaringsværdige bebyggelse
Forten/Grønningen som klynge by, og forhindre, at det bliver til en park.
Udtalelse om, at det f.eks. er angreb på den åbne plads med f.eks. legepladsen og
”ormen”. Petanque banen bliver aldrig brugt.
Der fornemmedes en lidt ubehagelig stemning, specielt imod anlæggelse af bålplads.
Forslag i stedet om at starte med et bålfad, evt. på petanque-banen. Inddrage
beboerne omkring placeringen på Grønningen. (Jesper sørger for at søge penge til
bålfad.)
Der blev afholdt afstemning: 14 stemmer for bålfad, 4 imod, 1 neutral.
Vahid indkalder til møde og orienterer. Der skal bla. laves ordensreglement.
Derefter kan der evt. stemmes om fast bålplads ved næste generalforsamling.

Ad 11. Forslag: Flagstang i Kattinge v Carsten:
Der har for mange år siden været en flagstang i et lille anlæg, så der var mulighed for
at kunne flage på mærkedage.
Carsten foreslår, at der igen opsættes en flagstang:
Ideen er, at den skal være frit tilgængeligt, så hvis man har lyst til at hejse flaget,
hejser man det, og skriver på en lille tavle i hvilken anledning.
Vedkommende skal selv sørge for at tage flaget ned igen.
Den kan evt. placeres i det hul, hvor nissen står.
Der var livlig snak frem og tilbage, mange imod, bla. med henvisning til, at da den
tidligere var der, gav den anledning til mange stridigheder, fordi den ansvarlige
glemte nogle mærkedage og de forurettede blev meget fornærmet. Så det endte
med, at den blev pillet ned igen.
Modstanderne dominerede debatten, og på et tidspunkt blev tonen ubehagelig, så
derfor valgte Carsten at trække forslaget.

Ad 12. Forslag: Beskæring af Piletræ ved gyngerne på Grønningen.
Michala og Casper spørger til, om det kan beskæres, det skygger.
Lejre Kommune kontaktes og vi får dem til at beskære det.
Ad 13. Evt.:
Trine: Trafik har været et problem i mange år. Appellerer for at vi ikke selv laver
chikaner (biler og trailere) for langt ude på vejen.
Problemer bliver at det bliver farligt for fodgængere.
Vi bor i landområde med erhverv, så det dur ikke, at de store maskiner ikke kan
komme forbi.
Hun henstiller til at vi tænker os om.
F.eks. et forslag om at invitere til dialog med landbrug (Jesper), Herslev Bryghus og
Chokolade fabrikken.
Trafikudvalget tager fat i dem.
Trine meddeler, at der kommer et arrangement i Vognporten i det nye år om
Kattinge; kulturhistorie mm med hygge. Bla. med deltagelse af Keld Mortensen, som
har beriget os med mange virkelig interessante historier på Facebook.
Mathilde spørger til om man kunne købe støjmåler (4-600 kr.) til byen, et
supplement til trafiktælling. Trafikudvalget tager det med videre.

Offentliggørelse af fotos på medier; der er flere, der ikke ønsker deres foto offentlig
gjort på sociale medier/Kattinge Folk, så der henstilles til at Bylauget melder ud
inden, der lægges billeder op, så kan folk give tilladelse til at måtte offentliggøre eller
frabede sig det.
Hvis nogen generelt er imod det, så giv bestyrelsen besked.
Det er folks eget ansvar om de selv vil lægge billeder på medier.
Ansvarsforsikring for bestyrelse; der har tidligere været tale om, at Bylauget skulle
have en ansvarsforsikring (hvis der sker noget på legepladsen, sagsøgning om
offentliggørelse af billeder mm) men det kom aldrig videre. Men det er et vigtigt
aspekt, da arbejdet i bestyrelsen er frivilligt, og vi skal ikke bære ansvaret alene.
Det tages op igen på næste møder.

Bylaugets arbejde; hvad er vores opgave. Tages op på næste konstituerende
bestyrelsesmøde

