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Referat af generalforsamling 2022 

 
 

Christianslund, 21. marts 2022 

Referent: Heidi Gynther Møller 

1. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 

Forretningsorden blev godkendt. 

2. Valg af dirigent. 

Thomas Pedersen blev valgt til dirigent. 

3. Beretning ved formanden. 

Endnu et corona-år, men heldigvis gik vi fri i vores højsæson - det var rigtigt godt at opleve at 

der stadig var liv i byen. 

Vi afholdte Sct. Hans og Sommerfest, som vi I al beskedenhed betragter som en succes. Vigtige 

traditioner for vores fællesskab, som vi gerne vil have mere af. 

Folkekøkkenet var Corona-ramt, men det lykkedes at komme i luften igen. Stor tak til Mai-Britt 

og Randi for driften, Kulturforeningen for samarbejde, og de frivillige kokke og opvaskere for 

indsatsen. Vi er bekymrede for salget af Christianslund, men forstår naturligvis godt at Marie 

og Gilbert har brug for at drosle ned. Lad os håbe at nye ejere vil videreføre det 

Byhus-gruppen er stadig levende - i kan følge med og læse den seneste opdatering på 

hjemmesiden inden så længe. Den nye udstykning ved Strandagergård er stadig i fokus, men 

det trækker ud med kommune og lokalplaner. Gruppen vil tage initiativ til at samle 

foreningerne til en ny drøftelse af muligheder og eventuelle alternativer. 

I juni modtog vi en donation fra Roar Fonden på 50.000 kr. Pengene var ikke båndlagt, og vi har 

valgt at bruge dem på projekter, der kan styrke vores fællesskab - som f.eks. forskønnelse af 

gadekæret og en badeplatform. Som I senere vil få berettet er vores økonomi god, så vi har råd 

til at investere fornuftigt i nye tiltag. Gadekæret vil som nævnt få en større overhaling her i 

foråret. En gruppe ihærdige vinterbadere arbejder på en sauna og et omklædningsrum til 

næste år. 

Den største nyhed, som flere af jer sikkert har hørt, er at havneudvalget har fået tilladelse og 

økonomi til en større renovering af havnen om områderne omkring. Thomas Pedersen 

formand for havnen fortæller om de tiltag der er på havnen. Med planer om at forlænge 

havnemolerne, fylde den inderste del af havnen op så der skabes mere plads og der vil komme 

et madpakke hus. Projektet er startet og der vil i 2022 komme en 10 m lang bro. 

I kan også vente jer flere kommende initiativer: 
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Vi vil fortsat presse på for at få gjort noget ved trafikken - både på Hornsherredvej og på 

Lyndby Gade, der inden længe får en del nye beboere. 

Vi kunne godt tænke os at der var et samlet overblik over stier og gode gåture i byen og langs 

fjorden 

Vi vil rigtigt gerne lave initiativer for børn og unge - men savner ideer og ildsjæle -? 

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: 

Der spørges ind til Lyndby veje og den manglende asfalt og der er en dialog med kommunen 

om hvordan dette kan forbedres. Bylauget vil følge op på denne snak men opfordre til at 

melder skader i vejen på https://www.lejre.dk/borger/trafik-veje-stier-gronne-omrader-og-

gadekaer/tip-kommunen/ 

Der spørges til algerne i gadekæret og hvad status. Thomas Pedersen som er tæt nabo til 

gadekæret og har i mange år haft fokus på gadekæret og hvordan vi skaber det bedste miljø. 

Thomas fortæller at gadekæret er i fin stand og at der ca. en gang årligt fjernes alger mm. 

I forhold til stisystemerne i Lyndby er der dialog omkring hvordan vi sikre os mulighederne for 

at bruge eks. fjordstierne. Der opfordres til at der gøres et tydeligere arbejde. Kommunen har 

været forbi i efteråret men vi har ikke hørt mere omkring hvad der er og skal ske. Der snak om 

hvordan vi opfordrer til at man bliver på gangstierne for at beskytte miljøet og sikre at dyr har 

optimale forhold.  

Bylaugets hjemmeside og Bylaugets arbejde bliver rost. 

4. Godkendelse af regnskab for 2021 

Det har desværre ikke været muligt at få færdiggjort regnskabet, grundet lang tids 

sygemelding. Derfor blev der blot fremlagt en beretning fra kassereren. Genralforsamling tog 

beretningen til efterretning. 

Bestyrelsen foreslog at rykke godkendelse af regnskabet til et ekstraordinær generalforsamling 

i foråret. Der blev stillet forslag om, at bemyndige bestyrelsen og dens revisorer til at 

godkende regnskabet på generalforsamlingens vegne, og eftersende det til medlemmerne, så 

en ekstraordinær generalforsamling kan undgås. Forslaget blev vedtaget. 

5. Godkendelse af budget for 2022 

Kassereren fremlagde budgettet for 2022. Der havde desværre sneget sig en fejl ind i 

budgettet på en enkelt post. Fejlen blev rettet på stedet og budgettet godkendt. 

6. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde ikke modtaget indkomne forslag til dagsorden. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Af dagsorden fremgik at Joan Hansen er på valg (modtager ikke genvalg) og Heidi Møller er på 

valg (modtager genvalg). Siden dagsorden blev udsendt, har Helene Vasvedt valg at udtræde af 

bestyrelsen, så der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Heidi blev genvalgt, mens Karin 

Johannson blev valg som ny bestyrelsesmedlem. Der var desværre ikke flere medlemmer, der 

https://www.lejre.dk/borger/trafik-veje-stier-gronne-omrader-og-gadekaer/tip-kommunen/
https://www.lejre.dk/borger/trafik-veje-stier-gronne-omrader-og-gadekaer/tip-kommunen/
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meldte sig som kandidater. Bestyrelsens suppleres derfor at de valgte suppleanter, som 

herefter er vakante. 

Vi takker Joan og Helene for deres arbejde i bestyrelsen. 

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen. 

Det fremgik af dagsorden at ingen suppleanter var på valg. Dette var en fejl. Mikkel Andersen 

blev valg sidste år for en etårig periode. Mikkel blev genvalgt. 

9. Valg af revisorer 

På valg er Helle Nørvang Jeppesen (modtager ikke genvalg). Nyvalgt revisor er Harry 

Carstensen. 

10. Fastlæggelse af kontingent for 2022 

Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand. Forslaget blev vedtaget. 

11. Eventuelt 

Bylauget ønsker navne på frivillige der vil hjælpe ved arrangementer såsom teltopsætning, bar 

vagter, hjælp til at afholde og planlægge sct hans, markedsdage og sommerfest.  

Lejre kommune har kontaktet bylauget for at tilbyde interesserede at skabe en aktivitet, bod, 

arrangement eller andet når Tour de France kommer forbi i starten af juli. Interesserede kan 

kontakte kommunen. 

 

Dirigentens godkendelse: 

 

 

Thomas Pedersen 

Dato: 05-04-2022 

 


