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Valg af dirigent og referent 
Marianne blev valgt med akklamation. 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med brev omdelt til hele byen og på Facebook to uger 
forud for afholdelse. 
Alle deltagerne præsenterede sig med hvor og hvor lang tid de har boet i byen. Alt fra få dage (nys 
indflyttet) til hele livet. 
Carsten Levin blev valgt til referent. 
 
Formandens beretning v. Morten Bjerrum 
Året har stået i coronaens tegn og de fleste arrangementer blev aflyst. Der blev dog holdt 
sommerfest i august med mange deltagere. Trods voldsom regn blev det en rigtig god fest under 
nye former på P-pladsen midt i byen. 
Der har været et antal høringer og henvendelser fra kommunen. Bylauget har ikke formel 
indsigelsesret, men arbejder dog for at tiltag i byen skal være til gavn for byen karakter og miljø og 
tilgodese beboernes ønsker. 
Morten har siddet som bylaugets repræsentant i Gevninghehalvøens Udviklingsforum (GHUF), 
hvor det forløbne år dog primært har handlet om tiltag i Gevninge/Trællerup, så det har ikke 
været så væsentligt for Herslev. Da bylaugene bliver konsulteret af kommunen, har disse 
formentlig større vægt i forhold til vores interesser. 
Et væsentligt punkt ved mange sager er manglen på lokalplaner. Det har givet en del debat i 
landsbyerne i kommunen og derfor forventes der at komme nogle tiltag på dette område. 
 
I samarbejde med bryghuset har Bylauget ansøgt Friluftsrådet og fået 49.000 kr til etablering af en 
sti på Tores jord – fra bryghuset østover mod Kattinge op til højdedraget og derefter nordover så 
den rammer den gl. kirkesti. Forvaltning af fondsmidlerne kommer til at gå over bylaugets 
regnskab. Bryggeriet står for yderligere omkostninger samt for daglig drift og vedligehold af stien, 
som bliver godt 2 km lang.  
 



I år blev der holdt Sankthans på bryghuset - men mange kan dog også godt lide at det afholdes ved 
havnen/vandet. 
 
Der er etableret en fælleshave for byen. Arbejdet udføres af de aktive og det er i 
overensstemmelse med ideen om at det ikke er bylaugets bestyrelse der skal udføre alt arbejdet 
men at det skal være de aktive i byen, der deltager. 
Byen har mistet sine festtelte ved et vindpust for to år siden. Man har talt med Kattinge om at 
deles om telte og Kattinge har allerede købt et telt til knap 10.000 kr. Hvis Herslev også køber et 
tilsvarende skulle der være kapacitet til vores fælles behov. 
 
Morten kom også ind på det aktuelle byggeprojekt omkring Lindegaarden ved Jakob Stausholm og 
den skrivelse som blev sendt til Udvalg for Teknik og Miljø. Jakob Stausholm udtrykte en vis 
frustration over det han betragtede som manglende vilje til samarbejde fra det nedsatte udvalgs 
side, mens Carsten Levin forklarede, at udvalget til en start har set mere generelt på at få sat nogle 
rammer for byens udvikling og ikke så meget har set på det konkrete projekt.  
 
Dette punkt er egentlig udenfor dagsordenen. 
Jakob Stausholm tog ordet vedrørende projektet omkring Lindegaarden. Jakob refererede at man 
har inviteret til borgermøde og bedt om dialog med byen, som er udeblevet totalt. Man oplever at 
man er blevet holdt udenfor processen. Dette er man skuffet over. 
Jakob mener at evt. nye initiativer skal komme fra den gruppe der har holdt møde, hvor han ikke 
fik lov at deltage. 
Status fra Jakob Stausholm er at man skal have byggeprojektet med i planerne for byens fremtid 
eller lade en anden løbe med projektet. Jakob mener det vil være bedre med lokal forankring 
fremfor eksterne investorer. 
Hvis det ikke lykkes at få projektet igennem ønsker man ikke at blive hængende med 
ejendommen, Lindegården skal så have et andet liv. 
Jakob Stausholm er dertil i tvivl om hvem bylauget er for og hvis’ interesser det er der skal 
tilgodeses. 
 
Der var enkelte spørgsmål fra deltagerne til Jakob Stausholm. 
Carsten Levin redegjorde afslutningsvis kort for at mødet i den uformelle gruppe, som var indkaldt 
i samarbejde med formanden for bylauget, Morten. Mødet diskuterede ikke konkrete projekter, 
heller ikke Lindegaardsprojektet. Mødet handlede om det mere overordnede, at man ønskede alle 
større projekter udskudt til efter at der er udarbejdet en lokalplan for landsbyen. Dertil mente 
deltagerne i mødet at det er vigtigt at en lokalplan tager udgangspunkt i de ønsker og visioner 
landsbyens beboere har og at byen skal være involveret i processen omkring udarbejdelsen. Der 
blev under mødet udarbejdet en skrivelse til Lejre Kommunes Udvalg for Teknik & Miljø som 
efterfølgende blev uddelt til hele byen. 

Der blev under dette punkt og flere gange under de andre punkter givet udtryk 
for at Tore/Herslev Bryghus gentagne gange har bakket op bag landsbyen og 



bylaugets arbejde. Såvel ved udlån af faciliteter som i forhold til projekter og med 
sponsorering af øl fra bryghuset til arrangementer. Det takkes der for. 

 

Under beretningen fik vi en fin udveksling af idéer og fortællinger om byens og 
legeområdets/fælleshavens historie. Herunder om fælleshavens baggrund. Der 

var også generel opbakning til ideen om et legeområde ved bryghuset. 

Formandens beretning blev godkendt med bifald. 
 
Regnskab og budget v. Torben Olesen 
Torben fremlagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt og Torben blev takket for indsatsen. 
 
Budgettet blev fremlagt og der blev redegjort for de forventede indtægter og udgifter som stort 
set forventes at balancere. 
Budgettet blev vedtaget 
 
Eneste væsentlige bemærkninger til økonomien er, at det kommende bylaug skal lægge stor vægt 
på igen at få byens beboere til at indbetale frivilligt til bylaugets kasse. 
 
Flot donation til Herslev Landsbys aktiviteter 
En af byens mangeårige beboere viste sin opbakning til udviklingen af fællesskabet ved at donere 
hele årets budget, kr. 10.300 til bylauget. 
 
En stor tak til Jens Hindsbo for dette vitaminindskud til de mange nye tiltag for os alle i byen. 
 
Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
Valg af bestyrelse 
Almindeligvis er 3/2 på valg, i år er hele bestyrelsen minus 1 på valg. 
Monique fortsætter. 
Følgende er valgt til bestyrelsen 

• Monique Årnes 
• Maria Miller 
• Helen Klingemann  
• Carsten Levin 



• Lene Stein 
• Jens Hindsbo 
• Marie Reynolds 

 

Der blev udtrykt stor taknemmelighed overfor 
den afgående bylaugsbestyrelses indsats gennem årene og der var stort bifald. 

 
Valg af suppleanter 
Bestyrelsens 7 medlemmer konstituerer sig på førstkommende møde. 
 
 
Valg af revisor og revisor suppleant  
Jørgen Vedel genopstillede som revisor 
Villy Skov er suppleant 
Revisor og suppleant blev valgt med akklamation. 
 
Eventuelt 
Der var ingen større emner under punktet eventuelt, dog blev kommunikation/information i byen 
diskuteret. Facebook gruppen fungerer godt for mange, men der er faktisk beboere som ikke er på 
dette medie. Det blev foreslået at man som minimum bør bruge byens opslagstavle (ved 
busstoppestedet) så alle væsentlige punkter og informationer fremgår der. 
 
Herslev d. 28. juni 
Referent 
Carsten Levin 


