
Referat fra årsmødet i Osted Bylaug den 3. feb. 2017 
1. Dirigent Karl Frandsen 
2. Referent Inge Cecilie Christensen 
3. Stemmetællere: Hans Peter Brandt og Christian Poulsen  
4. Oldermanden, Hans Henrik Bertram Larsens beretning:  

a. Bylaugsprisen i 2016 gik til den gamle skole i Osager 
b. Oldermanden fortalte levende om underskriftindsamlingen til fordel for en renovering 

af den gamle bankbygning på butikstorvet i Osted, samt afleveringen til Nordea bank 
som blev optaget på TV af TV Lorry.  

c. Den 27. april arbejdsdag ved Osted gadekær med beskæring og grus på gangene 
d. Den 9. juni sommerfest ved gadekæret. ”Blå mandag” spillede til 145 mennesker 
e. To byvandringer. En til Mannerup hvor Ole Sivertsen fortalte og 45 personer mødte 

frem. Den anden var med Erik Kildegård Rasmussen som ledte os gennem Lauringe 
mose til Rorup Kirke hvor præsten Marianne Kristensen fortalte om Rorup. 

f. Den 9. sept. høstfest i Kulturhuset med 55 til spisning. Mogens Petersen Øm holdt 
høsttalen og Nicholaj Siltan sang og spillede. 

g. Lejre Kommune har sendt en ”høring til strategi for gadekær og bynære søer” til 
bylauget. Vores svar var, at vi ønsker kommunen skal fortsætte med at klippe græsset 
og køre affald væk. Vi ønsker også en bedre skiltning til gadekæret og vil gerne vejledes 
i gadekærets biologiske forhold. Bylaugets medlemmer fortsætter med den årlige 
rengøring ved gadekæret.  

h. Erik Kildegård arbejder på at den gamle sti over Lauringe mose til Rorup bliver 
genåbnet. Osted Bylaug støtter ham i dette arbejde.  

i. Bylauget medvirkede til at Osted Brugs atter fik opsat en opslagstavle ved indgangen. 
Den bliver flittig brugt.  

j. I år 2019 er det 300 år siden at Osted Landsby blev lagt ind under herregården 
Vibygård. Det medførte 85 år med hoveriarbejde på Vibygård.  Skal det markeres? 

Kommentar til Oldermandens beretning: Lis Dam Jensen sagde, at det er en god ide at markere 
dette historiske år.   
 Beretningen blev godkendt.  

5. Regnskabet blev fremlagt af Jane Rasmussen og godkendt. Årets overskud er på 8.137,60 
kr.  

6. Valg til bestyrelsen: Oldermanden Hans Larsen blev genvalgt. Viceoldermænd Poul 
Ravnkilde og Kirsten Palle Petersen blev genvalgt for 2 år. Viceoldermand Jane Rasmussen 
ønskede at træde ud og Mona Jørgensen blev nyvalgt for 1 år. To suppleanter Ole Sivertsen 
og Lissi Jørgensen blev genvalgt Aktivitetsudvalget genvalgte Holger Larsen og Inge Cecilie 
Christensen.  

7. Revisor/revisorsuppleant: Inge Cecilie Christensen blev genvalgt som revisor og Alex C. 
Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant.  

8. Indkomne forslag. Der var ingen forslag. 
9. Uddeling af Bylaugsprisen for 2017: Jane Rasmussen overrakte bylaugsprisen til Inge 

Cecilie Christensen Byvejen 43 i Osted. Ved at vedligeholde sit gamle hus og med sit netop 
nye stråtag, er hun med til at Osted by bevarer sit historiske præg og gør den attraktiv.  

10.  Eventuelt. Lis Dam Jensen gjorde opmærksom på, at trafikken på Byvejen stadig er for 
voldsom. Der er mange traktorer og privatbiler der skyder genvej gennem Byvejen. Karl 



Frandsen støttede hende i dette synspunkt. Karl forslog et skilt med ”Gennemkørende 
trafik er ikke tilladt”. Oldermanden takkede Niels Rasmussen for at vedligeholde vores 
hjemmeside. Han fik et gavekort. Oldermanden takkede også Jane Rasmussen for 7 års 
godt arbejde i bestyrelsen og som kasserer. Hun fik blomster og vin. Tak til Karl Frandsen 
for at varetage jobbet som dirigent.  
 
Inden generalforsamlingen var der spisning, og vi fik som altid bylaugsgryde som Osted 
Slagteren lavede i år. 54 medlemmer havde meldt sig til spisning og generalforsamling. 
Virginia Holst tidl. Borgmester i Hvalsø holdt tale. Overskriften var ” Fra Amerika til 

Sjælland”. Efter talen fik vi frugttærte til kaffen.  


