
Oldermandens beretning 2012. 
 
Årsmødet 2011 blev afholdt den 7. februar i Ostedhallens cafeteria. 
Der var 123 betalende medlemmer, hvoraf 41 deltog i årsmødet. 
Udover at jeg blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Ole Hansen som ønskede at træde ud, blev det 
vedtaget at hæve medlemskontingentet fra 50 kr. til 75 kr. 
På et bestyrelsesmøde i februar måned, konstituerede bestyrelsen sig og jeg blev valgt til oldermand. 
 
Hoveridagen blev afholdt den 5. maj kl. 10 – Der var 10 medlemmer der var mødt op med river og skovle. 
Vi mødtes ved gadekæret som blev renset for diverse papir, flasker og plastic og nedfaldende grene. Efter 
bedste evne fik vi også tyndet noget ud i plantevæksten som er lidt for voldsom på grund af udledning af 
kvælstof fra de omkringliggende marker og haver, hvilket er umuligt at undgå. Der er ikke andet at gøre end 
at høste lidt af væksten en gang imellem. 
Ane Sofie havde lavet lækre sandwich og Bylauget var vært med en øl, vand og kaffe. 
Området blev også ryddet for diverse affald, buske og træer blev beskåret. 
 
Da vi ikke synes at det er tilstrækkeligt med denne ene dag, vil vi i år prøve at indkalde til 2 hoveridage, en 
om foråret i slutningen af april eller begyndelsen af maj og så en når bladene er faldet af træerne engang i 
slutningen af oktober måned. 
 
Fortælleaften blev afholdt den 14. maj i ”Stalden”. Der var 29 tilmeldte. 
Efter at vi havde hygget os med lækkert ostebord og lidt at drikke, viste vi nogle uddrag af en TV-serie 
”Mennesket i maskinel udvikling” som TV-journalisten Lis Møller havde lavet i midten af 1960’erne. 
Det satte gang i fortællelysten og vi fik en rigtig hyggelig aften som sluttede ved 22-tiden. 
 
Sommerfesten blev afholdt den 9. juni som sædvanlig ved gadekæret. Vejret havde ellers ikke vist sig fra 
sin bedste side, men omkring kl. 17 skilte skyerne sig og en fin blå himmel dukkede op. Det blev til en rigtig 
hyggelig aften med levende musik ved ”Memory Lane’s” 60’er musik. Der blev danset på græsset, og der 
blev spist pølser og kage samt der blev også nydt et glas vin eller en øl eller vand og der blev drukket en del 
kaffe. 
Vi havde besøg af Lejre MC som præsenterede deres fine maskiner, Ole Jacobsen var der med sin Nimbus 
med sidevogn og derudover var der et par flotte veteran sportsbiler. 
Der var som sædvanlig godt besøg af både medlemmer og potentielle medlemmer i de 2 telte. Det ene 
låner vi af kirken og så har vores bestyrelsesmedlem Bjarne været så venlig at skænke os et fint telt, hvilket 
vi gerne vil takke ham for. 
 
Høstfesten blev afholdt den 23. september i Ostedhallens cafeteria. Der var 38 tilmeldte. Hvilket er lige i 
underkanten. Vi havde gerne set nogle flere. 
Pierre havde lavet en lækker buffet til os og der blev solgt øl, vin og vand. 
Og så blev der danset til ”Memory Lane”. 
 
Byvejen 
Et af bylaugets store projekter blev færdig, Byvejen er blevet renoveret og der er lavet chikaner og bump, 
fortovet er fint og flot og der er anlagt en ”cykelsti”. 
Her vil jeg gerne appellere til at man undgår at parkere på denne cykelsti. For det første kan der opstå 
farlige situationer når cyklisterne skal køre udenom disse biler og for det andet fordi det er ulovligt. 
Vi, i Bylaugets bestyrelse, er meget glade for resultatet og det fine samarbejde vi har haft med Lejre 
Kommune. Det har givet os blod på tanden til at tage fat på andre projekter. Jeg vil i den forbindelse blot 
lige nævne at et af de næste projekter vil være at forbedre Kirkestien mellem Alfarvejen og Byvejen. Et 
projekt som jeg ved også har høj prioriteret højt i kommunen. 



 
Bylaugsfolder 
I et forsøg på at få nogle flere medlemmer til huse, har vi udarbejdet en lille folder som er til rådighed hos 
byens handlende. Jeg vil meget gerne takke Inge Cecilie for hendes venlige assistance med udarbejdelsen af 
teksten. 
Det er bestyrelsens erklærede mål at hæve antallet af medlemmer til 200 inden udgangen af 2013. I den 
forbindelse kan jeg lige nævne at der, pr. dags dato, er 45 medlemmer der har betalt kontingent for 2012. 
 
Kultur- og beboerhus 
Bylauget har i den seneste tid deltaget i en del møder med henblik på at få ”Den Gamle Skole” på 
Alfarvejen 13 som kultur- og beboerhus. Disse møder er mundet ud i at der er nedsat et lille udvalg på 3 
personer: Inge Cecilie Christensen, Karl Frandsen og undertegnede. Vi har udarbejdet et notat til Lejre 
Kommune som er blevet behandlet på forskellige byrådsmøder og møder i økomisk udvalg i kommunen. Og 
vi kender på nuværende tidspunkt ikke byrådets beslutning, men vi krydser stadig fingrene og håber det 
bedste. 
 
Kontingentindbetaling 
Til sidst skal jeg bare nævne at vi opsagt vores girokonto, da vi synes at det var for besværligt at 
administrere og at det var unødige penge at betale. Derfor er det nu kun muligt at betale via vores 
bankkonto i Nordea eller kontant til kassereren.  
Er man gangbesværet og ikke har mulighed for at betale via netbank, aflægger vi gerne et besøg. Det er blot 
at ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Tak til Hans Larsen fordi han har skænket overskuddet for salget af sin bog ”Osted Gamle skole” til 
Bylauget, et beløb på 1.650 kr. Det er vi meget glade for. 
 
Sidst men ikke mindst vil jeg opfordre til at man besøger vores hjemmeside jævnligt. Vi prøver at holde den 
så opdateret som muligt. Og det vil være der man kan følge med i vores aktiviteter. Af økonomiske årsager 
er der ikke penge til at sende information rundt med posten. Vi prøver dog et par gange om året at omdele 
information til vores medlemmer. 
 
 
Osted den 17. februar 2012. 
 
 
Niels Rasmussen 
Oldermand 
 
 
 

 


