
 

 

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 9. november 2017 
 

Lyngerup Bylaug har afholdt generalforsamling med spisning i Jørgens Festlokale, 

Landerslevvej 8.  

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stk. stemmetællere – Jens Madsen blev valgt som dirigent, 

Malene Klintskov Skude blev valgt som referent. Kristian Wichmann og Esther Teilmann 

blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig 

indkaldt, endda 2 gange, da vi måtte rykke datoen, da der var dobbeltbookning af lokalet. 

 

2. Formandens beretning – formanden fremlagde beretning: - se vedhæftede/vedlagte. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab – vores kasserer Christian fremlagde regnskabet, 

der blev enstemmig vedtaget. Årets overskud er på 4.987 kr. da vi har haft større indtægt på 

salg, da vi er begyndt at tage penge for maden til generalforsamlingen. Der er ca. 125 

husstande i Lyngerup, hvoraf ca. 80 er betalende medlemmer. Regnskabet er 

vedhæftet/vedlagt referatet. Regnskabet er ikke blevet revideret. 

 

4. Indkomne forslag – der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse – formanden Morten Malthe Pedersen ønskede ikke genvalg, da han 

forventer at flytte fra Lyngerup i løbet af 2018. Kristian Wichmann blev valgt som formand, 

og dermed stopper Karin Egelund som vejrepræsentant for Landerslevvej, Buen, 

Holmegårdsvej og Lille Lyngerupvej. 

 

6. Valg af kasserer – Christian Sørensen blev genvalgt 

 

7. Carsten Thidemann Hansen blev valgt som ny vejrepræsentant for Mejerigårdsvej og 

Strædet. Erik Hansen ønskede ikke genvalg, så Sune Fenshøj blev valgt som vejrepræsentant 

for Søndervangen. Torben Pedersen blev genvalgt som 1. suppleant og Klaus Forup blev 

valgt som 2. suppleant, da Malene Klintskov Skude heller ikke ønskede genvalg, da hun også 

forventer at flytte fra Lyngerup i 2018. Claus Johannesen blev genvalgt som revisor og Erik 

Hansen blev valgt som revisorsuppleant i stedet for Kristian Wichmann, der blev valgt som 

formand. 

 

8. Fastsættelse af kontingent – kontingentet forbliver på de 100 kr. pr. husstand pr. år. 



 

9. Nyt fra hjertestartergruppen – Annie Øgaard Frederiksen fortalte, at de har fået lavet en 

god aftale med at firma, og at Brugsen, som ejer OK-tanken, gerne vil sponsere halvdelen, 

dvs. 6.000 kr. og at hjertestarteren må opsættes ved Frokost NU. Der skal så findes de 

resterende penge, og der er flere, der har tilkendegivet, at de ønsker at give et bidrag. Er der 

flere, der ønsker at bidrage til hjertestarteren, kan man henvende sig til Annie, som er 

tovholder i hjertestartergruppen. Hansen Is og pizzariaet skal også have tilbuddet om at være 

medsponsor. Der skal så opsættes et skilt ved hjertestarteren med sponsorernes navne. Når 

hjertestarteren opsættes, vil firmaet gerne komme og give en demonstration af, hvordan man 

bruger den. 

 

10. Juletræstænding – årets juletræstræning er lørdag den 25. november kl. 16 på pladsen ved 

huset (Mejerigårdsvej ved rundkørslen). Annie Øgaard Frederiksen laver slikposer, Susan 

Salk og Carsten Thidemann Hansen varmer gløgg. Jens Madsen står for indkøb. 

 

11. Eventuelt – der var intet under eventuelt 

 

 

 

Efter generalforsamlingen fik vi besøg arkæolog Emil Struve fra Roskilde Museum, der 

fortalte om de arkæologiske udgravninger de har foretaget i forbindelse med den nye 

fjordforbindelse. Han fortalte også lidt om, hvad de har fundet ved den nye by Vinge og ved 

den nye idrætsby i Frederikssund. 

 

 

Vi havde også i år fokus på en hyggelig aften med fællesspisning. Der var igen i år et 

fællesbord, hvor man kunne lægge sit visitkort, håndværk/håndarbejde eller anden reklame 

for sin virksomhed i Lyngerup. Det var som sædvanligt Annie Øgaard Frederiksen, der stod 

for at lave lækker mad til os. Der var mulighed for at købe vin, øl og vand, og der var lækre 

pandekager med jordbærsovs og Hansen Is til kaffen/teen. Tak til Annie for maden, og tak til 

Jørgen for lån af festlokalet.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Malene Klintskov Skude 


