
Årsmøde i Osted Bylaug den 15 februar 2013 

65 personer havde meldt sig til årsmødet i Bylauget som blev afholdt i Osted cafeteria, hvor vi fik 

Bylaugsgryde med salat til og en super lækker italiensk dessert, nemlig Tiramisu. Således blev 

bunden lagt og inden selve årsmødet fortalte Tommy Olesen meget underholdende via lysbilleder 

om Mannerupskatten som han og 2 svenskere fandt på Peter Sivertsens marker en varm 

sommerdag i 2012.   

Dagsorden 

1. Valg af dirigent Karl Frandsen 
2. Valg af referent Inge Cecilie Christensen 
3. Oldermandens beretning. 

a. Der er færre biler der kører gennem Byvejen og bilernes hastighed er også sænket, efter at der 
er lavet vej bom og blevet renoveret. 
b. Kommunen er i gang med oprydning ved gadekæret og træerne beskæres.  
c. Stærekasser er sat op ved Gadekæret. 
d. Der har været afholdt ”hoveridag” den 12. maj.  
e. Kåre R Skov holdt foredrag om Borgen. 
f. Sommerfest den 7. juni. 
g. Høstfest den 14. sept.  
h. Vi har fået kulturhuset tilbage til brug for byens borgere. Det hedder Osted Kulturhus ”Den 
gamle skole” og blev stiftet den 13. februar 2013. Håber på indvielse af huset den 23. april. 
i. Hold øje med Bylaugets hjemmesiden, det er her der informeres om hvad der sker.  
Informationer bliver også sendt ud til medlemmerne via e-mail, og dem der ingen e-mail har, får 
informationer i postkassen.  
Beretningen godkendt. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Regnskabet fremlagt af kasseren Jane Rasmussen og det blev godkendt.  

5. Valg til bestyrelsen 
Niels Rasmussen ønskede alligevel genvalg til Oldermand og han blev valgt 
Jane Rasmussen genvalgt til kasserer 
Viceoldermænd: Christel Nielsen blev genvalgt. Hans B Larsen blev nyt medlem  
Frivillige der tilbyder deres assistance er Holger Larsen og Inge Cecilie Christensen  

6. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Inge Cecilie Christensen blev valgt som revisor og Alex Christensen valgt som revisorsuppleant.  
Både revisor og suppleant deltager i revisionen.  

7. Indkomne forslag, Ingen.  
8. Uddeling af årets bylaugspris   

Oldermanden betegnede byens vartegn som Hans B Larsens gård ”Margrethesminde” og 
overrakte derefter prisen til en overrasket Hans Larsen. Det tog lidt tid før han fik sundet sig og 
sagt tak.  

9. Eventuelt. 
a. Bjarne og Ane Sofie som gik ud af bylaugets bestyrelse efter mange års arbejde. De fik en 

stor tak af Christel Nielsen og en kurv med indhold som tak for indsatsen.  



b. Hans Larsen har under oprydning fundet 35 stk. af bogen ”Osted Fortæller” som er til salg 
for 30 kr. pr. stk. Pengene går til Bylauget. Den blev udgivet i 1988 og bl. a. skrevet af Erik R 
Rasmussen og Torsten Dam Jensen. Jørgen Olsen har forslået at den bliver revideret og 
genoptrykt.  

c.  Der var en del spørgsmål angående Osted Kulturhus som blev besvaret. Det blev også 
præciseret at Osted Bylaug har en anden funktion en Kulturhuset og at det er vigtigt at 
bevare Osted Bylaug. Bylauget har blandt andet sine jordstykker, gadekæret, jorden 
omkring by brønden og grusgraven at varetage. 

d. Ole Hansen sørger for at træerne på Præstealleèn bliver vedligeholdt og beskåret. Tommy 
Olesen slår græsset mellem træer og hegn. Bænkene på Præstealleèn og ved gadekæret 
trænger til renovering 

e. Bent Sørensen synes, at det er et problem, at der kører store busser gennem Byvejen.  
 

 Mødet sluttede ca. 22:30.  
 
Referent Inge Cecilie Christensen. 

 
 

 
 

                                                                                         
 
             
 
 
 
 
 

 
 
 

 


