
Osted Bylaugs årsmøde den 5. februar 2016 kl. 18 i Osted Kulturhus.  

68 medlemmer kom til årsmødet.  

1. Valg af dirigent: Karl Frandsen blev valgt 

2. Valg af referent: Inge Cecilie Christensen blev valgt 

3. Valg af stemmetællere: Helge Brøsch og Ole Sivertsen blev valgt.  

4. Oldermandens beretning:  

a. Der var ingen kandidat til Bylaugsprisen i 2015.  

b. Hoveridag ved Osted gadekær den 24. april. Rensede gadekær, beskar træer og buske 

og lagde grus på gangene.  

c. Den 4. april ved 5 maj stenen mindedes 70 året for Danmarks befrielse. Ca. 100 mødte 

op. Evan Jensen talte. Samme aften i kulturhuset fortalte familien Helmersen fra Ejby 

om våbennedkastningerne i vores område under 2nd Verdenskrig.  

d. Sommerfest ved gadekæret hvor ca. 150 personer deltog. Svogerslev musikerne 

spillede og et pigekor fra Friskolen sang. 

e.  2 byvandringer var der. En i Osager ved Karl Frandsen med 60 deltagere og en 

byvandring på Hovedvejen ved Ole Sivertsen og Hans Larsen med 50 deltagere.  

f. Årets høstfest i Osted Kulturhus med 54 deltagere til spisning og underholdning af 

Birthe Rasmussen der fortalte historie og ”Farfars Drengekor” der sang populære 

sange.  

g. Underskriftindsamling på butikstorvet i Osted den 15. januar 2016, fordi Bylauget vil 

gøre opmærksom på, at Nordea endnu ikke har renoveret sine bygninger på 

butikstorvet, der blev ødelagt for 1 år siden. Ca. 300 har skrevet under og 

underskrifterne bliver afleveret af Oldermanden til Nordeas områdedirektør for 

Roskilde området.  

h. På grund af ændring af Osted bibliotek fra betjening til selvbetjening sendte Bylauget 

en udtalelse om bekymring til Lejre Kommune. Biblioteket bliver nu betjent en dag om 

ugen.  

i. Vi har søgt og fået penge til 2 nye bænke som skal stå blandt træerne på Præstealleen.  

j. Bylauget vil gerne have kommentar og forslag fra medlemmerne til vores arbejde.  

k. Til slut takkede Oldermanden bestyrelsesmedlemmerne og aktivitetsudvalget for godt 

samarbejde og for medlemmernes opbakning til aktiviteterne.  

l. Beretningen blev godkendt 

m. Ros til Bylaugets arbejde fra Anne Olsen  

5. Jane forelagde regnskabet og det blev godkendt. Alex foreslog, at der blev lavet en post til 

udgifter vedr. bestyrelsesmøder. Oldermanden tager det op på næste møde.  

6. Valg til bestyrelsen: Oldermanden Hans Larsen blev genvalgt. Jane Rasmussen blev 

genvalgt som viceoldermand. Paul Ravnkilde og Kirsten Palle Petersen var ikke på valg. 2 



suppleanter blev valgt, Ole Sivertsen og Lissi Søndergaard. Aktivitetsudvalget. Genvalg til 

Holger Larsen og Inge Cecilie Christensen.  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Inge Cecilie Christensen og Alex C. Christensen blev 

valgt.  

8. Indkomne forslag: Ulla Nørgaard bad Osted Bylaug foreslå Osted Dagligbrugs, at der blev 

hængt en opslagstavle op i Brugsens vindfang, til meddelelser. 

9. Bestyrelsen indstillede og uddelte bylaugsprisen for 2016 til Morten og Marianne Wig 

Harboe-Jepsen for deres hus på Hvalsøvej 24 i Osager. Huset er bygget i 1911 som skole for 

Osager, og ejerne har gjort en særlig indsats for at bevare og vedligeholde husets smukke 

arkitektur i respekt for den historiske baggrund.  

10. Eventuelt. Else Lund takkede Karl for at stille op som dirigent. Oldermanden nævnte, at der 

i 2015 havde været tale om nedlæggelse af ottende og niende klasse på Osted skole. Vi skal 

passe på vores skole for ellers mister vi den helt. Karl Frandsen fortalte, at antallet af elever 

er gået fra 700 til i dag hvor antallet er på 200 elever. 

Oldermanden takkede dirigenten, referenten og klaverspilleren. Desuden tak til Ole 

Hansen for at lave en dejlig Bylaugsgryde (middag) til hele forsamlingen.  

 

 


