
Referat af Generalforsamling i Herslev 
Bylaug 14. oktober 2021 

 
 
 

Dagsorden 
 

• Valg af dirigent og referent 
 

• Bestyrelsens beretning v/arbejdsgrupperne 
a. Byudvikling og trafik v/Marie og Helen 
b. Fælleshaven video v/Tina 
c. Kultur v/Lene 
d. Børn & unge v/Maria 
e. Andet 

 

• Regnskab og budget v/Monique 
 

• Indkomne forslag 
Der er kommet et forslag, forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. 
 

• Valg til bestyrelsen 
Vi formoder at bestyrelsesmedlemmerne vælger at genopstille, bestyrelsen er jo valgt så 
sent som i august. Men der er altid plads til flere kræfter så alle interesserede opfordres til 
at stille op. 
Jvnf. vedtægterne er to valgt for et år og tre valgt for to år. Følgende tre er på valg på 
denne generalforsamling: 

a. Carsten 
b. Maria 
c. Helen 

• Valg af supleanter for et år 

• Valg af revisor og revisor supleant 

• Eventuelt 

  



Referat 
Valg af dirigent og referent 
Helen Klingemann blev valgt til dirigent. 
Lisbeth Hauptmann blev valgt til referent 
 

Bestyrelsens beretning v/arbejdsgrupperne 
Carsten ønskede velkommen for bestyrelsen og fortalte lidt om hvordan bestyrelsen forsøger med 
en lidt anderledes form, hvor det er arbejdsgrupperne ”under” bylaugets der udfører arbejdet og 
at det derfor giver god mening at det kontaktpersonen for den enkelte arbejdsgruppe der 
fremlægger. Og før han overdrog ordet til kontaktpersonerne fortalte han at alle grupperne er 
åbne for alle i byen som ønsker at lægge et stykke arbejde der hvor de har deres interesser. 
 

Trafikgruppen v/Marie Reynolds 
Marie efterlyser flere medlemmer, gruppen er ny og meget ønsket i byen. 
Her er mange snævre passager og sving i byen og Marie og andre har det seneste år haft en del 
kontakt med kommunen. 
Der har været trafiktælling og hastighedsmåling de sidste uger. 
Sidste måling før da var i 2018. 
Marie påpegede at det ikke er sikkert at følerne var lagt der hvor det gav bedst mening og dertil at 
det tidspunkt på året der måltes måske ikke er det bedste ifht. at måle belastningen som den er 
om sommeren. 
 
Der er et generelt ønske om trafikadskillelse hvor det er muligt og væsentligt nedsat hastighed der 
hvor det ikke er muligt. 
 
Der har været en lille børneaktion, også her i Herslev, og det kom i lokalavisen. 
 
Trafikgruppen er i tæt samarbejde med Kattinge, Gevninge og Trællerup samt foreninger og fx 
sejlklubben. Det er naturligt at alle på Gevningehalvøen inddrages.. 
 
Else Marie drømmer om et banner hen over vejen, udfor hendes hus, med teksten: 
” BILER KAN GODT KØRE LANGSOMT” 
Det var der stor opbakning til og flere tilbød at hjælpe :-) 
 
Marie fortalte ligeledes om medlemskab af GHUF – Gevninge Halvøens Udviklingsforum. 
Alle kan deltage i deres møder. 
 

Byudviklingsgruppen v/Helen Klingemann 
Gruppen er selvfølgelig åben og det opfordres til at dem der vil arbejde for at byen bliver endnu 
bedre for dem der bor her går med. 
 
Kommuneplanen af stor betydning, og det er væsentligt at få lavet en lokalplan for Herslev og 
derfor vil vi være i kontinuerlig dialog med kommunen både direkte og gennem GHUF. 



 
Vi kræver at om beboerne i Herslev bliver informeret om nye tiltag tiltag/ændringer på det tidligst 
mulige tidspunkt og ikke kun med mulighed for at afgive høringssvar til færdige forslag. 
 
Byudviklingsgruppen og andre grupper har defineret at alle kan deltage, men at der hvor man har 
egne projekter eller fx ansøgninger hvor byen skal involveres er man inhabil 
 
Der blev spurgt ind til formuleringen, angående inhabilitet i fht at deltage i specifikke møder. Og 
det med inhabilitet blev forklaret. 
 
Jakob og Anne Stausholm spurgte om det betød de ikke kunne være med i byudviklingsgruppen. 
Det blev gjort klart, at alle der ønsker at arbejde med byens udvikling kan være med. Men at der 
hvor man har egne projekter/byggesager mv. der udtræder man. Det blev også gjort klart at man 
selvfølgelig kan bede om at fremlægge sine idéer for fx byudviklingsgruppen. Det er i øvrigt ikke en 
betingelse for at kunne fremlægge/komme med forslag at man skal være med i gruppen. 
 
Anne Stausholm spurgte om byudviklingsgruppen var den gruppe Stausholm familien ønskede, der 
skulle arbejde for gennemførelse af ”Lindegårdsprojektet”. Her var svaret, at det er det ikke. 
Gruppens formål er bl.a. at afklare landsbyens beboeres ønsker til byens udvikling og at medvirke 
til processer der opfylder dette mål. Byudviklingsgruppen ”handler ikke om” et enkelt projekt.  
 
Undergrupperne i bylauget (Herunder byudviklingsgruppen), er til for at få flere med i 
diskussionerne om de til enhver tid aktuelle problemstillinger og Bylauget sidder for ”bordenden” 
og det er her der samles op. 
 
Marianne resumerede omkring inhabilitet og præciserer at ”man” er med til at fremlægge sine 
ønsker for nye projekter, men trækker sig når sagen behandles og fx bliver udlagt til høring i byen. 
 

Fælleshaven  v/Tina Unger 
Fælleshaven er et af årets store store projekter og omfatter hele byen. 
 
Videoen lægges på FaceBook sammen med referatet. 
 
Tina er på vandretur på Mallorca og deltager derfor in absentia på det store lærred. 
Tina fremlagde planen for haven.  
Både hvad der allerede er lavet, samt ønsker for fremtiden. 
Der er plantet nye frugttræer, bærbuske, plantet krydderurter, lavet bålplads, kompostbeholder, 
indkøbt og opsat vandtank, opsat borde-bænkesæt mm. 
Der er søgt fondspenge og der er kommet 55.000 kr ind. 
 
Bryghuset stiller op med vand fra tagene og vi kan have vores vandingsvogn stående hos Tore. 
 
Friis-Holm har doneret chokoladeskaller. 
Der er fin høst af squash og kartofler. 
 



Fælleshavens rekreative områder, bålplads, borde/bænke og alt der der kommer til efterhånden, 
er for alle, også selvom man ikke er aktiv i fællesdyrkningen.  
 
Haven skal først og fremmes bruges som opholdssted for alle i byen. Brug den til fælles spisning, 
fester, hygge. 
 
Det blev understreget at hegnet kun er om grøntsagshaven pga rådyr. 
 
Det koster 500 kr at blive medlem af fællesdyrkningen, men beløbet bliver sandsynligvis sat ned. 
Man skal selvfølgelig ikke betale for at bruge haven. 

 

Børn og unge v/Maria Miller 
Der er mangler aktiviteter for børnene og de unge i byen.  
Gruppen arbejder både på at skaffe faciliteter til leg og sport og på at skabe aktiviteter. Både for 
børn/unge alene og når der er arrangementer for de voksne. 
Der arbejdes på at etablere flere legeområder, dels naturlegeplads og dels mere almindelig 
legeplads som måske også kan have træningsfunktioner for alle aldersgrupper. 
Det er bylaugets Børne og Unge gruppe der skal stå for processen og for at skaffe financiering til 
oprettelsen men bryghuset v/Tore har tilbudt at stille arealer til rådighed og dertil vil man stå for 
det efterfølgende vedligehold. 
Blandt de gode idéer er skaterrampe, naturfittnes og meget mere. Der er allerede blevet sat 
rundballer op til legeaktiviteter. Dertil kommer sjov i pileflet i nær fremtid. 
 
Gruppen vil også lave juleaktivitet/fest og er allerede ved at planlægge. Det bliver sandsynligvis 
kombineret for børn og voksne. 
 
Maria efterlyser medlemmer til bl.a at være med at lave arrangementer og til at søge fonde. 
 

Kultur v/Lene Stein 
Lene fortæller der er godt sammenhold i byen – men at der fx tidligere har været revy og dans til 
sommerfesten… 
 
Lene opfordrer til revy fremadrettet, men også se lidt bredere på kulturen her, fx en 
samværsgruppe. 
 
Der er planer om et nytårsarrangement og solhvervsfest. 
 
Lisbeth opfordrer til at bruge Lindegaarden til samvær, når der er arrangementer: Musik, yoga, 
marked. 
 
Anne opfordrer til at bruge kirken. 
 
Der bliver lavet et årshjul, så alle arrangementer i byen bliver synlige. 
 



Bestyrelsens beretning blev vedtaget enstemmigt 

 

Regnskab og budget v/Monique Årnes 
 
Banken har endnu ikke givet adgang til konti. Det blev vedtaget at regnskab skal udsendes 10 dage 
efter at vi har fået adgangen. Derefter kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 
jvnf. de nye vedtægter, hvis der ikke er enighed om regnskab og budget. 

 

Forslag til vedtagelse 
• Generalforsamlingen tager til efterretning at det ikke har været muligt at få adgang til 

konto og dermed fremlægge et regnskab for perioden juli-oktober. 
• Generalforsamlingen godkender forslaget om udsendelse af regnskab til medlemmerne når 

der er adgang til kontoen. 
• Budgettet er en fremskrivelse af det eksisterende budget for bylauget. 

Hvis mindst 10 medlemmer af bylauget ønsker det indkalder bestyrelsen efter reglerne i 
vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling, udelukkende med regnskabet på dagsordenen. 
Der erindres om at medlemmer af bylauget er alle der bor i byen og er over 18 år. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

Indkomne forslag 
Der er indkommet et forslag rummende en række ændringer til vedtægterne. 
 
Carsten redegjorde for at det var et enkelt punkt der er årsagen til at man tager emnet op:  

At det ikke er muligt for medlemmerne af bylauget at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling hvis man finder grundt til dette – fx ved 

utilfredshed med bestyrelsens arbejde. 

Da man alligevel gennemgik vedtægterne valgte bestyrelsen at tage en række mindre justeringer 
med, især på to områder. ”Formand” foreslås ændret til ”Forperson, og dertil er der enighed om 
at bestyrelsen normalt arbejder uden at en enkelt tegner den mere end andre, og at det enkelte 
medlem før de udtaler sig for bestyrelsen sikrer sig at de har opbakning. Dog kan der være 
myndigheder eller fx fonde der kræver en forpersons underskrift på et dokument, og derfor 
bevares rollen formelt. 



 
Ændringsforslagene er udsendt forud for generalforsamlingen. 

Forslagene kom til afstemning et for et og alle blev vedtaget enstemmigt 

De reviderede vedtægter udsendes samtidig med dette referat og lægges dertil på hjemmesiden 
og sendes til bank og andre der skal have dem. 
 

Valg til bestyrelsen 
Monique Årnes og Lene Stein er ikke på valg før næste år. 
Helen Klingemann, Carsten Levin og Maria Miller er på valg og det er supleanterne Marie Reynolds 
og Jens Hindsbo også. Revisorerne er nyvalgt i juni og vi har tillads os ikke at sætte dem på valg. 
 

Helen, Carsten og Maria blev genvalgt til bestyrelsen 
Marie og Jens blev genvalgt som supleanter 

Eventuelt 
Thomas udtalte sig meget positivt om den nye bestyrelses arbejde og melder sig til gruppen 
angående byudvikling. Flere andre inklusiv Tore har på forhånd sagt at de også gerne indtræder. 
Husk at kontakte kontaktpersonen for den gruppe du godt vil være med i. 
 
Carsten takker for husly på Lindegaarden, og og giver udtryk for at vi er taknemmelige over den 
opbakning bylauget møder fraLindegården, Bryghuset og Sejlklubben, nu hvor byen ikke mere har 
menighedsrådshuset som fælles sted. 
 
Tak for god ro og orden, kage og kaffe. Og til bryghuset for øl. 
 
Referent Lisbeth Hauptmann 
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