
Næstelsø Bylaug 
Generalforsamling 2019 

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30 

I Menighedssalen  

Referat 

 

1. Velkomst: Casper Bjerre bød velkommen. 

 

2. Valg af dirigent: Peter Bjerre. 

  

3. Beretning om bylaugets aktiviteter i 2018 v. Casper.                         

Vi har i årets løb haft en del aktiviteter og sociale arrangementer. 

Forårsrengøringen i og omkring gadekærene.                         

To velbesøgte fællesspisninger, en i foråret og en i efteråret.  

En dejlig sommerfest d. 23 juni, som sluttede med Sankt Hans bål 

hos Rudy, Holmevej 7. Vi havde satset og lejet en større/dyrere 

hoppeborg til børnene, desværre var der ikke så mange børn som 

forventet.  

Grill på sportspladsen, var der ikke den store tilslutning til.  

Høstfesten var som sædvanlig rigtig hyggelig, men også her var der 

mandefald i forhold til tidligere år, forhåbentlig pga. tilfældigheder. 

Efterårsoprydningen.  

Og til sidst Lystændingen d. 2.december, som for mange er blevet 

en hyggelig tradition.  

 

Praktiske oplysninger: Vi har fået renoveret Vesterhavet. Arbejdet 

er udført af folk fra Park og vej og de har lavet et flot stykke arbejde.  



 

Den 12. november havde kommunen inviteret alle Bylaug i vores 

område til et møde angående gadekærene. Her blev der udvekslet 

viden og erfaringer og informeret om udviklingsmuligheder, 

lovgivning, tilladelser og tilskudsmuligheder.  

Man blev enige om at mødes igen i Næstelsø, for at se de to 

gadekær her, samt det i Bonderup. Gadekærsmødet afholdes 

mandag d. 3. juni 2019. 

 

Som mange sikkert har bemærket bliver der gravet op igennem 

byen. Det er et fiberkabel der skal tilsluttes centralen i Brandelev. 

Det har ikke noget med os at gøre og er ikke noget vi kan blive 

koblet på.  

 

Bylauget havde, i forbindelse med anlæggelsen af Rønnebæk 

Søskov, søgt kommunen om en cykelsti mellem Næstelsø og 

Rønnebæk, det ønske blev desværre ikke imødekommet. I stedet vil 

kommunen anlægge en såkaldt 2 + 1 vej, som fungerer ved at der 

bliver lagt farvet asfalt eller malet op i begge sider af vejen. På en 

sådan vej, skal bilerne køre på midten af vejen. Når der kommer 

modkørende, trækkes ud til siderne under hensyntagen til 

fodgængere og cyklister, som har fortrinsretten.  

 

Lokalråd Fladså har inviteret alle Bylaug og Grundejerforeninger i 

vores område til et fælles møde. Formålet med mødet er at drøfte 

fælles problemer /udfordringer og samtidig styrke sammenholdet.  

 

Spørgsmål og kommentarer i forhold til gadekærene.  

Kan Østersøen blive renset ordentligt op, så man kan se stenene 

igen? Det kommer helt an på, hvor mange der dukker op til 

forårsrengøringen.  



Bylauget vil gøre sit til, at gadekærene er rene og pæne til 

fremvisningen d. 3. juni. Men det skal gøres nænsomt, med hensyn 

til dyrelivet.  

 

4. Regnskab for 2018 v. Jesper                                                  

Beholdningen var ved udgangen af 2017 på 30.750,73 kr.  

Vi har haft indtægter på i alt 29.601,21 kr., hvoraf de 20.000 kr. er 

tilskud fra Næstved kommune til renovering af Vesterhavet.  

Vi har haft udgifter for i alt 11.658,46 kr. Dette giver et overskud i 

2018 på i alt 17.943,19 kr. Vi venter stadig på at få regningen for 

renoveringen af Vesterhavet.  

 

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet: Er der kun 34 der har 

betalt kontingent i 2018? Ja, men der plejer at være ca. 40.  

Banken tager et gebyr på 75 kr. er det ikke højt? Jo, Jesper 

påpegede det et år og fik eftergivet 300 kr. Men næste år var 

gebyret på igen.  

Kommunen giver byer med et gadekær 3.000 kr. om året til 

vedligeholdelse, burde vi ikke have 6.000 kr., når vi har to gadekær?  

Kommunen har besluttet at man ikke får mere.  

Nogle byer får tilskuddet, selvom kommunen vedligeholder 

arealerne omkring gadekærene?  

Det er en overlevering fra de gamle kommuner, nogle får det betalt 

andre gør ikke. Men vi klarer os pga. frivillige ildsjæle. 

 

5. Valg til bylauget.                                                                                          

På valg var Marianne Egelund Jørgensen, Jens Anker Willumsen og       

Anders Larsen. Marianne og Jens Anker blev genvalgt.  

Anders ønskede ikke genvalg.                                                                            

Ingen andre i forsamlingen ønskede at blive medlem af bylauget. 



Skulle der sidde en, der kunne være interesseret, er man 

velkommen til at kontakte Casper Bjerre eller en af de andre 

medlemmer af bylauget. 

 

6. Valg af revisor.                                                                                 

Herunder valg af revisor suppleant. Jens Rasmussen blev genvalgt 

som revisor og Peter Bjerre fortsætter som suppleant.                            

 

7. Internetforbindelse i Næstelsø.                                                             

Der er nedsat en arbejdsgruppe på 3 personer, som vil arbejde 

videre med at få fibernet til Næstelsø og opland. Gruppen består af 

Klaus Stryg Noergaard, Holmevej 9 

Anders Rostgaard Birkmann, Holmevej 25 og 

Casper Bjerre, Næstelsø Kirkestræde 2.                                            

Søren Bille, Næstelsø Præstemark 18, bliver koblet på, når man er 

nået lidt længere og der skal indsamles underskrifter.  

De vil undersøge, om vi kan få del i bredbåndspuljen på 100 

millioner.  

Der skal være mindst 50 underskrifter, før det kan betale sig at gå 

videre med projektet.  

Egenbetalingen kan svinge en del, alt efter hvilken udbyder der 

vælges. Her kan Fibia være en fordel, da brugerbetalingen er lavere 

og betalingen er den samme, uanset hvor langt der skal graves.  

Selvom man måske ikke syntes, at man har brug for fibernet på 

nuværende tidspunkt, kan det være en god måde at fremtidssikre 

sit hus og være en fordel, den dag man evt. skal sælge. Hvis man 

siger ja, er der en binding på et halvt år, hvorefter man kan opsige 

abonnementet.  

 



8. Drøftelse og evt. forslag                                                                     

Jesper skal ringe til banken og prøve at få fjernet gebyrerne.  

Bylauget skal søge kommunen om flere penge til renovering / 

vedligehold af byens gadekær.  

Hvordan får vi flere til at betale kontingent? Der plejer at være ca. 

40 ud af 100 husstande, der betaler.  

Sidste år var der 34, i år er vi pt. oppe på 33. Kasseren opfordrede 

til, at man skriver sit navn og adresse i forbindelse med betalingen, 

så vi har lidt styr på, hvem der betaler.  

Det blev foreslået at bylauget skulle gå rundt og opkræve 

kontingent, men det blev afslået. Vi mener ikke man skal tvinge 

nogen til alt betale. Vi må i stedet lave nogle gode arrangementer, 

som folk har lyst til at deltage i og betale for. Vi kan ikke arrangere 

fester og lign. med musik og osv. uden det koster noget, derfor har 

vi brug for kontingentet.  

Hvorfor er det så svært at få folk fra ”Chicago” til at deltage?  

Bylauget så rigtig gerne at mange flere fra Næstelsø Præstemark  

deltog i vores arrangementer. Vi lægger hovederne i blød, for 

selvfølgelig vil vi gerne have så mange som muligt til at deltage.  

 

9. Evt.                                                                                                               

Der var intet til evt.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

Forsamlingen takkede bylauget for det gode arbejde.  

 

Efter generalforsamlingen fortalte Anders Larsen om livet på 

Thulebasen, hvor han arbejder som kok. Det var meget interessant 

at høre om og blev illustreret med mange flotte billeder af Basen og 

naturen.  

 
Referent: Marianne Egelund Jørgensen  



 

 

 


