
                                                                                 

 
 
 
 
 

Referat af Generalforsamling i Lyndby 
 By- og Bådelaug 

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 på Christianslund 
 

Dagsorden: 
 

1. Vedtagelse af forretningsorden 

2. Valg af dirigent. Thomas Pedersen blev valgt. 

3. Formandens beretning. 

 

Mai-Britt: Dette år har været præget af nogen udskiftning i bestyrelsen. Efter knap ½ år Valgte 

Niels Holstein at aftræde som bestyrelsens formand, hvorefter han efter kort tid udtrådte helt. Dette 

betød at Bent som 1 suppleant indtrådte i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede derefter at overgå til 

en mere flad struktur, hvor By og Bådelaugets forskellige opgaver blev fordelt imellem os. Det 

kommer også til udtryk i ”formandens” beretning som fremlægges af bestyrelsens tovholder for 

hvert emne.  

 

Heidi beretter således om byens arrangementer for børnene: 

Heidi: Kære jer. Årets gang er gået med flere forskellige arrangementer som vi igennem mange år 

har valgt at prioritere. Sankt Hans, sommerfest, andespil, julefest og fastelavn, har dannet ramme 

om det års arrangementer for både børn og voksne. 

 

Til Sct. Hans viste der sig stor opbakning fra byen. Flere borgere kom og havde en ret med til 

buffeten og igen var der skøn varieret udvalg af dejlig mad. Vores lokale præst Mette Merrald holdt 

en skøn båltale omkring fællesskaber og vigtigheden af disse. Der var generelt stor opbakning og 

hjælpsomhed til arrangementet. 

 

Sommerfesten blev afholdt i samarbejde med kulturforeningen. En god dag hvor byen samles til 

morgenmad. Et lille loppemarked, hoppeborg og hygge i alle aldre på kryds og tværs indtil kl. 12 

hvor teltet blev lukket og skønne frivillige dækkede borde flot op til aftenens fest. Selve aftenarran-

gementet forløb planmæssigt. Der var som altid tilslutning til at løfte de mange opgaver i løbet af 

aftenen som eks. hjælp til bar og oprydning. Der var dejlig buffet med smagfuldt tilbehør til kødet, 

som igen blev leveret fra Slagter Anders. Vi takker de mange sponsorere for de fine gaver til årets 

amerikanske lotteri. Og tak for en flot arrangeret revy med gode og overraskende indslag. Som altid 

med god musik og sjove opdaterede indslag. Musikmaskinen spillede op til dans og sommeraftenen 

tog sig ud på smukkeste vis. En dejlig aften i fællesskabets ånd.  

 

Andespillet i november gik som altid smertefrit. Vi valgte som nået nyt at afholde det i forbindelse 

med folkekøkken. Der var flotte gaver og god stemning. Og endnu engang tak til sponsorerne. 

 

Julearrangementet var også velbesøgt, af byens børn og julemanden og hans kone som tændte jule-

træet inden vi dansede rundt om juletræet.  

 



Vi afholdte fastelavn 23 februar i Fjordly og var meget spændte på hvor mange der kom. Heldigvis 

dukkede ca 65 mennesker op hvilke er en kæmpe succes. Især da der var mange nye borger og små 

børn.  

 

Bent er By og Bådelaugets kommuneansvarlige han fortæller om gadekærspuljen 

 

Beretning om gadekæret V/ Bent 

 

Lejre Kommune har den 1. juni 2018 besigtiget Lyndby Gadekær og biolog Nicolaj Lindenbourg har 

lavet en rapport om gadekærets tilstand og denne må betegnes som "dårlig” Søens vand er grønt og 

man kan kun se få centimeter ned. De vurderes at der et meget højt antal karper i søen og det bevirker 

at der ikke findes snegl eller igler mv. på undersiden af åkander og at der heller ikke findes myggelar-

ver, snegle, vandbænkebidere og guldsmedelarver. Der anbefales at karperne fjernes og at bundslam 

renses op af søen. Den første del løste sig selv idet bunden vendte op i december 2019 og alle karperne 

var døde og blev fjernet. Lejre Kommune har lavet en årlig gadekærspulje på kr. 300.000,- til støtte 

af drift ( græsslåning, beskæring af buske samt pleje af borde og bænke). Hvert år kan der søges 3.000 

kr. til drift og det gør vi. Der er ligeledes mulig for at søge om projektstøtte under samme pulje. For 

at kunne løse anden del af vores problem har vi søgt 5.000 kr. til undersøgelse af gadekærets vand og 

bundkvalitet med henblik på oprensning. Hvis vi er heldige at få 5.000 kr. til rapporten vil næste trin 

være at få tilbud på oprensning og derefter søge projektstøtte igen i 2021. 

Finn repræsenterer By og Bådelauget i Byhus gruppen og i Fibernet gruppen. Han vil under punkt 9 

orientere om disse gruppers arbejde. 

Mai-Britt er folkekøkken ansvarlig: 

Folkekøkkenet kører på skinner takket være den store skare af frivillige der tager sig af at lave dejlig 

mad til alle os andre. Vi har organiseret os på en måde som viser sig at fungerer rigtig godt, med 

opstart og planlægningsmøde i midten af august. Her sætter vi madhold og opvaskehold, og det har 

vist sig at holde stik. Nye konstallationer af madhold er opstået, hvor gamle garvede kokke og nye 

uprøvede deltagere mødes og laver mad sammen, det giver basis for fællesskab og mulighed for at 

lærer nye at kende, og et sømandshold med fællessang satte i år bølgegang i forsamlingen. Randi 

sørger altid for at holde styr på det hele med vin og vand og betaling, hvilket får arrangementerne til 

at fungere tip top. Tak til jer alle for at være aktive i det hele. Det gik ikke uden jeres arrangement. 

 

4. Godkendelse af regnskab for 2019 og budget for 2020 

 

Randi gennemgik regnskabet for 2019 samt budget for 2020. Til dette punkt knyttedes følgende 

kommentarer: Det bemærkes at sommerfestens overskud er meget lille og der spørges derfor til 

hvorvidt bestyrelsen har gjort sig nogle overvejelser i forhold til en forøgelse af overskuddet. 

Bestyrelsen har besluttet at vi vil kigge nærmere på dette, da vi er opmærksom på at arrangementet 

er foreningens største og der derfor kan forventes et vist overskud. Regnskab og budget godkendes. 

 

5. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant 

 

Heidi Gynther Møller modtog genvalg. Finn og Bent ønsker begge at udtræde af bestyrelsen og 

overgå som 1 og 2 suppleant. Bestyrelsen mangler således 2 medlemmer og her melder Joan sig. 

Hun vælges for en 2 årig periode. Idet vi ikke har andre der ønsker valg. Må en af suppleanter 

indtræde i bestyrelse med det samme. Bent bliver således valgt for en 1 årig periode. 

 

Bestyrelsen består nu af: Heidi, Randi, Mai-Britt, Joan og Bent og Finn er 1 suppleant. 

Såfremt bestyrelsen finder endnu et medlem som 2 suppleant giver medlemmerne på mødet hermed 

mandat til at vedkommende kan indtræde i bestyrelsen uden indkaldelse af medlemmerne. 

 



7. Valg af revisorer:  

 

På valg er Janne Andersen, der ikke modtager genvalg. Helle Jeppesen Lyndby Havnevej 15 vælges 

som revisor.  

 

8. Fastlæggelse af kontingent for 2021  

   

Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand. Kontingentet vedtages 

 

9. Orientering omkring byhus og bredbånd. 

 

Finn orienterer om bredbånd og Byhus. Her kommer Finns beretning: 
 

Byhus: 

På generalforsamlingen i By og Bådelauget marts 2019 blev der foreslået nedsættelse af en 

arbejdsgruppe, som skulle have til opgave at kigge på muligheden for at få et byhus til Lyndby. 

Således blev medlemmer fra LBB, LKF, Lyndby Kirke og Meningsråd samt repræsentanter for 

byens øvrige menighed samlet til en arbejdsgruppe på 8 mand. 

Første step var at kigge på placeringer og muligheden for at eventuelt at købe et hus i byen til 

formålet. Det sidste blev hurtigt lukket, da det for det første er meget dyrt at købe et hus, samt 

dernæst at skulle gøre det egnet som Byhus (ombygning). Der blev derfor kigget på en placering på 

kirkens parkeringsplads, men her kom fredningsnævnet ind og fratog denne mulighed. Dernæst 

kom muligheden for at købe et stykke landbrugsjord til en meget lav pris og efterfølgende er der 

blevet søgt om landszonetilladelse på dette stykke jord. Tilladelsen er i første omgang blevet 

godkendt af kommunen, men er så blevet påklaget til Planklagenævnet og her ligger sagen nu. 

Der blev tirsdag d. 3. marts afholdt fælles orienteringsmøde vedrørende byhusprojektet og 

fremdrift. 

Byhus gruppen beretter, at når der er et overblik over tidshorisonten på klagesagen og fremtiden 

omkring byhuset er afklaret, indkaldes der til møde i foreningerne der støtter op omkring byhuset, 

med henblik på fremtidige beslutninger omkring det videre forløb. Der kommer efter behov 

orienteringsbreve ud til medlemmerne af byens foreninger, hvor sidste nyt om byhuset beskrives.  

I forbindelse med byhuset var der flere spørgsmål til styregruppen, om hvordan vi skal arbejde med 

de klager, der har været fra henholdsvis Fjordglimt og Baunehøjvænge. By og Bådelaugets 

medlemmer opfordres til, at der arbejdes med at øge dialogen, med den gruppe af borgere der har 

klaget. Her tænkes særlig på at skabe dialog omkring kørselsforhold til huset, men også om 

oplysning om hvad huset kan bruges til, og at det først og fremmest er vores fælles hus. 

Styregruppen har søgt at skabe dialog med repræsentanter fra Fjordglimt og Baunehøjvænge, men 

oplever at situationen er noget fastlåst. Pt. afventer vi en klagesag, som vi ikke kender 

tidshorisonten på. Fjordglimts ejer er positiv og samarbejdende i forhold til den nuværende 

placering af et byhus Det er en enstemmig generalforsamling, der støtter op om byhusprojektet som 

det fremstår i dets nuværende form.  

 

Fibernet: 

 

Siden efteråret 2018 har en lille gruppe arbejdet med at få diverse leverandører på fremtidens faste 

forbindelse, fibernet, til at kigge vores vej. Vi har haft besøg Fibia som viste sig ikke at være på 

nemme at få i tale samt at der var betydelige omkostninger forbundet med projektet. 

I efteråret meldte TDC sig så på banen og havde en projektvariant som ville kræve 80% 

tilmeldinger inden for Lyndby og omegn-området. Vi har stemt dørklokker i Lyndby og er på 

nuværende tidspunkt oppe på 85% tilmeldte, hvilket Oliver fra TDC var meget imponeret over. 

Således er Lyndby pt. i projektering og det forventes at der graves fra engang i maj måned. 

Projektet estimeres færdig november 2020. Alle der har vist interesse vil modtage en email, hvor de 

skal gå ind og melde sig aktive, så graveholdet ved hvem der er med. Det er gratis er få kablet lagt 

ind, men selve ydelsen kablet kan levere; internet, tv mv. koster selvfølgelig. Man har selv 

mulighed for at vælge udbyder når vi kommer så langt... 

 



Finn opfordrer til at tjekke hjemmesiden ud, hvor sidste nyt om fibernet projektet ligger. Her kan 

alle få en bredere orientering omkring det videre forløb.  

 

10 Eventuelt 

  

Der er en forespørgsel på hvordan og hvad der kommer til at ske med Jellingestenen ved Walter 

Linis hus. Børnene til Walter vil gerne for et mindre beløb ”donere” stenen til byen og der arbejdes 

på at flytte den over på grunden ved gadekæret. By og bådelauget opfordres til at arbejde videre 

med dette projekt, og det må gerne ske i samarbejde med kulturforeningen og de borgere der bor i 

området omkring gadekæret.  

Kulturforeningen forespørg til indkøb af en ovn, der kan varme Christianslund op, så vi ikke skal op 

og tænde op, inden vi skal bruge lokalet. Per fortæller, at der har været arbejdet på det i noget tid, 

men der er ikke fundet nogle nemme brugbare løsninger. Det kræver flere kw end huset kan trække.  

   

Bestyrelsen takker for et fint møde.      

     

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

        Heidi, Randi, Mai-Britt, Joan, Finn og Bent 


