
GENERALFORSAMLING I HERSLEV BYLAUG TORSDAG D. 26/10-17

1. Formandens beretning:
Formand Karsten Hansen aflægger sin beretning, som kan læses på hjemmesiden 

herslev.dk
Generalforsamlingen vedtog formandens beretning.

2. Regnskab og budget:
Regnskabet fremlægges af kasserer Bo Sommerlund.
Kasseren fortæller, at regnskabsåret denne gang er inklusiv september 2017 - dvs. 

13 måneder, som revisoren har godkendt. Kasseren takker menighedsrådet for 

tilskud til bylauget.
Status: 
Indestående i bank 30/9-2017 5885,00kr
Kassebeholdning d. 30/9-2017 5513,00kr
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.

3. Regnskab og budgetforslag fremlægges af kasseren.
4. Vi nærmer os en afslutning af det nye bycentrum. Der plantes 5 lindetræer d. 12. 

november og der vil komme en indbydelse til indvielse af pladsen - formodentlig d. 

25. november. Vi mangler sponsorer fra lokalområdet til de sidste to træer - men 

regner med at det nok skal lykkes os at finde dem. Hegnet der adskiller pladsen fra 

præstegårdshaven bliver fjernet og der bliver lavet en åbning i beplantningen, så 

man kan gå fra pladsen og direkte op i haven.
Der var en snak om, hvor vi kan placere vores papircontainer og glascontainer, så 

de er til mindst mulig gene. Bylauget overvejer placeringen.
P-skiltet der viser fra pladsen og op til p-pladsen bag kirken er misvisende - 

bylauget har kontaktet kommunen for at få dette ændret.
5. Forslag om en vedtægtsændring af paragraf 13.1:

Regsnskabsåret ændres fra 1/9 - 31/8 til 1/10 - 31/9. 
Generalforsamlingen godkender forslaget enstemmigt.

6. Udgået.
7. Valg til bestyrelsen:

Lisbet Svendsen og Bo Sommerlund genopstiller ikke. Peter Frimand og Henning 

Jensen blev valgt som nye medlemmer.
8. Valg af suppleanter:

Thomas Finderup og Monique Årnes genvælges/vælges som suppleanter.
9. Valg af revisor:

Jørgen Vedel genvælges som revisor og Flemming Palne blev valgt revisorsuppleant.
10.Evt:

Forslag om at der til næste sommerfest serveres helstegt pattegris til næste 

sommerfest. Generalforsamlingen tager positivt imod ideen og nikker også til en 

pris på 50kr pr. barn og 120kr pr. voksen
Bylauget vil fremover tilbyde digital orientering, men uddeler stadig information i 

papirudgave.
Der er ønske om, at referat fra bylaugsmøderne bliver tilgængeligt.
Jacob Stausholm har tilbudt, at der kan laves et projekt på det lille stykke jord på 

den nordlige side af Herslev Bygade ved udkørslen af Herslev mod Gevninge.
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Bylauget spørger, om der er forslag til nye aktiviteter. Der foreslås, at vi kunne 

mødes til fællesspisning. 
Menighedsrådet har succes med lignende arrangementer.
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