
Nyt fra 

Næstelsø d. 15. marts 2012 

Kære borgere i Næstelsø 
 
Foråret er kommet og det er blevet tid til den årlige forårsrengøring (klargøring af vores anlæg) – i 
år allerede lørdag d. 30. marts.  
Har du/I et par timer til overs, vil vi være glade for Jeres hjælp, og ser frem til en hyggelig stund 
ved anlæggene. Vi skal bl.a. havet revet området og sat bænke, ny ”tømmerflåde” til andehuset og 
mølle ud. 
Bylauget er vært ved en kop kaffe/the, samt øl/vand. Kagebagere må gerne melde tilbage til 
Martin, tlf. 2076 5250. 
 
Hvis du/I møder kl. 10.00 ved Østersøen og vil medbringe et haveredskab, f.eks. rive, trillebør 
osv., så står bylauget klar med en morgendram. 
I tilfælde af regnvejr udsætter vi forårsrengøringen til lørdagen efter (samme tid og sted). 

Vi håber meget, at alle vil støtte bylaugets arbejde, ved at betale det årlige bidrag på 100 kr. Hvert 
enkelt bidrag er med til at vi holde vores anlæg pæne. Vi står også over for en stor udskrivning, 
når vi skal købe ny plæneklipper. Tak til alle som vil støtte bylaugets arbejde. Betaling kan ske til 
et af bylaugets medlemmer kontant eller ved at benytte vedlagte girokort. 

Ved generalforsamlingen d. 26. januar, måtte forsamlingen konstatere at det ikke var muligt at 
vælge nye medlemmer til bylauget, som erstatning for de to, som havde valgt at stoppe. 
Bylauget fik mandat til at finde to nye medlemmer. 
 
Dette er lykkedes og bylauget består nu igen af 7 medlemmer: 
 
Martin Odsgaard Jensen (oldermand)  Holmevej 15a 

Jesper Lund Hougaard (kasserer),    Næstelsø Kirkestræde 6a 

Karen Lindell Larsen (sekretær),    Holmevej 25 

Hans R. Hansen    Præstø Landevej 1 

Jens Anker Willumsen (ungeklub koordinater)   Næstelsø Præstemark 4 

Elsemarie Liv Rasmussen   Næstelsø Præstemark 6 

Thomas Andkjær    Næstelsø Præstemark 16 

 

Oversigt med telefonnummer og mailadresse finde på naestelsoe.dk 

 

Bylauget har besluttet at afskaffe titlen ”æresmedlem” for fremtiden. Kriterierne for at blive 

æresmedlem har ikke længere noget formål, da samfundet har ændret sig markant siden 

bylaugets start. 

 

På bagsiden findes aktivitetskalender for resten af året. Idéer til aktiviteter modtages gerne. 

 



Årskalender 2012 

Lørdag d. 31. marts 2011, kl. 10.00 Forårsrengøring  

Vi mødes kl. 10 ved Østersøen til klargøring af anlæggene og hygge. 

 

Lørdag d. 2. juni 2011, kl. 15.00 Sommerfest 

Vi mødes til eftermiddagshygge med aktiviteter for alle aldre. 

Til aften griller vi og hygger. 

 

Lørdag d. 27. oktober, kl. 10.00 Efterårsrengøring 

Bænke og andehus m.m. skal køres til vinteropbevaring. 

 

Søndag d. 2. december, 16.30 Lystænding 1.s.a. 

Vores traditionsrige lystænding. 

 

Der er flere arrangementer på vej… 

 

Generalforsamling 2013 

Mandag d. 28. januar, kl. 19.00 Generalforsamling  

 

 

Vi glæder os til at se jer alle! 

 

De bedste hilsener, 

 

Næstelsø Bylaug 


