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Referat
1. Velkomst: Casper Bjerre bød velkommen.
2. Valg af dirigent: Peter Bjerre.
3. Beretning om bylaugets aktiviteter i 2019 v. Casper.
Vi kunne i 2019 fejre bylaugets 70 års jubilæum, hvilket vi er ret
stolte af. Det blev fejret ved høstfesten d. 21. september. Vi har i
årets løb haft en del arrangementer. Forårsrengøringen og
fællesspisninger ligger stabilt hvad deltagelse angår og er altid
hyggeligt. Sommerfesten var bedre besøgt med børn end året før,
men vi ser gerne at endnu flere børn og voksne deltager.
Høstfesten fungerede godt med et børne- og et voksenområde. Det
kostede bylauget lidt, men vi syntes jubilæet skulle fejres og det var
en rigtig god fest.
Tak til Hans for den fine beretning om bylauget gennem årene.
Lystændingen havde stor tilslutning. Tak til Eno for en god
lystændingstale.
I bylauget har vi gjort os mange tanker om, hvordan vi får inddraget
yderområderne (Chicago). Vi har ambitioner om at være der for alle
i Næstelsø og omegn og ikke kun for dem der bor indenfor
byskiltene. Gode forslag er meget velkomne.

Anlæggelsen af en 2+1 vej mellem Næstelsø og Rønnebæk er nu en
realitet og er en klar forbedring for cyklisterne.
I forhold til at få fibernet, er der intet sket. Vi vil opfordre til at man
går ind på fibia.dk og tdcfiber.dk og tilkendegiver sin interesse. Det
er pt. Den eneste mulighed. Vi har talt om at skrive ud ang. dette,
eller stemme dørklokker og på den måde samle underskrifter.
Lokalråd Fladså har holdt nogle, lær hinanden at kende,
arrangementer. Pt. er der 9 bylaug repræsenteret. Vi mangler
desværre en repræsentant, så skulle der være en der har lyst til at
påtage sig opgaven, kan man rette henvendelse til Casper.
Plæneklipperen har været lidt dyr i drift pga. reparationer. Casper
har lavet service på den og lige nu fungerer den fint, men næste
gang køber vi nok ikke så dyr en maskine.
4. Regnskab for 2019 v. Jesper
I forhold til kontingent var der 46 betalende i 2019, mod 41 i 2018.
I år er der et lille underskud, da vi valgte ikke at samle ind til
musikken ved høstfesten. Ligeledes gav bylauget velkomstdrik og
natmad. I forhold til udgifter til bespisning af ”græsfolket”, bruger vi
de 3000 kr. vi får af kommunen hvert år. Det er altså ikke penge fra
kontingentbetaling der går til dette.
Hvis man bruger sin egen maskine til græsslåning omkring
gadekærene, kan man få refunderet udgifter til brændstof, ved at
henvende sig til Jesper og fremvise bon. Saldoen i 2018 var på
50.197,17 kr. Saldoen i 2019 er på 46.457,08 kr., vi går altså i 2019
ud med et underskud på - 3.740,09 kr. Der var ingen kommentarer
til budgettet.
5. Valg til bylauget.
På valg var Jannie, Jesper, Casper og Hans.

Hans ønskede ikke genvalg. Valgt blev Brian Mærsk fra Høagergård,
Holmevej 6. Vi glæder os til samarbejdet med Brian, som er
forholdsvis ny i byen.
Hans takkede for mange gode år i bylauget. Han vil fortsat passe
”Vesterhavet” og være vores kontakt til kommunen. Vi siger også
tak til Hans, for det store arbejde han har gjort gennem årene. Også
en stor og varm tak til Irene for altid at være på og hjælpe med
borddækning og pynt, kaffebrygning, oprydning og opvask.
6. Valg af revisor.
Herunder valg af revisor suppleant. Jens Rasmussen blev genvalgt
som revisor og Peter Bjerre fortsætter som suppleant.

7. Grillhytte ved ”Østersøen” v. Jesper.
Da vi, på trods af et mindre underskud i 2019, har en temmelig stor
beholdning, foreslog bylauget, at vi anvender nogle af pengene til
noget der kan samle byen og omegnen. Og hvad ville være bedre til
det, end et fælles mødested i form af en hytte, smukt placeret ved
gadekæret og synlig fra vejen når man kører forbi.
Argumenter der taler for sådan en hytte:
- Vi har pt. overskuddet til det.
- Det kunne højne fællesskabet.
- Det kunne være hyggeligt.
- Det vil være et rart sted for børn og voksne at opholde sig.
- Mødested til en øl eller et glas vin, ”fredagsbar”.
- Perfekt sted til at nyde solnedgangen.
- Til grill.
- Det skal IKKE være en erstatning for sportspladsen.
- Den vil ligge centralt i byen.
- Den vil højst sandsynligt få turister til at stoppe op i byen.

De har sådan et mødested i Hammer og i Myrup.
Er det en god ide, med sådan en hytte?
Lidt om økonomien: Hytten leveres af Savværk.dk og prisen er
29.495 kr. inkl. moms, for en hytte på 49,8 kvm. og inkl. 3 sider.
Med alt træ opskåret og alle nødvendige materialer, er prisen i alt
32.500 kr. Man kan få en mindre udgave på 25 kvm., men prisen er
næsten den samme. Det anslås at hytten kan opføres af 4 personer
over et par weekender.
Bylauget har besluttet, at vi ikke bruger flere penge, end at der altid
står 15.000 kr. på kontoen.
Efter en længere debat, blev det besluttet at gå videre med
forslaget. Man enedes om at mødes til en præsentation af
projektet.
8. Indkomne forslag.
Ingen.
9. Evt.
Der var intet til evt.
Casper og familien fik ros for at have styrket sammenholdet og
fællesskabet i byen. Dirigenten takkede for god ro og orden.
Forsamlingen takkede bylauget for det gode arbejde.
Efter generalforsamlingen fortalte Henrik Carlsen om gården
”Vindsminde ” og dens historie. Gården har været på familiens
hænder i generationer og havde sidste år 150 års jubilæum. Der
blev både illustreret med tegninger på tavlen og læst op af gamle
dagbøger. Det var meget interessant at høre om livet på gården
gennem tiden.
Referent: Marianne Egelund Jørgensen

