
Oldermandens beretning ved årsmødet 2015. 

 
Ved sidste årsmøde i 2014 skiftede vi Oldermand. Niels Rasmussen gik af og Hans Larsen blev ny 

oldermand. Christel Nielsen og Hans Larsen gik af som viceoldermænd, ind kom Kirsten Petersen 

og Poul Ravnkilde som nye viceoldermænd. Jane Rasmusen fortsatte som kasserer og viceoldermand. 

Bylaugsprisen gik til familien Visby på Byvejen nr. 4, for deres flotte renoverede hus. 

 

Der har været god tilslutning til vores arrangementer i årets løb.  

Ved hoveri dagen ved gadekæret mødte 15 personer op. Vi fik ryddet op og beskåret buske og træer. 

Desuden blev der renset op i gadekæret. Samme dag satte vi også 3 nye bænke op. Det pynter godt. I 

løbet af året har vi sat åkandeplanter ud i gadekæret og nu er vi spændte  på at se om vi får åkander til 

sommer. 

Vi har haft problemer med råger ved gadekæret. De bygger reder i de store træer og sviner i områder. 

Der er generelt mange problemer med rågerne i området 

 

Den 12. juni havde vi vores sommerkoncert ved gadekæret. Det var fint vejr og der mødte 200 

personer op. Jeg tror alle havde en fin aften med Svogerslev harmoniorkester. 

Lejre motorcykelklub mødte også op, de viste og fortalte om deres motorcykler. 

Er det godt vejr til sommerfesten møder folk frem i godt tid, mange planlægger at købe aftensmaden 

ved vores grillbod og så har man god tid til at tale med venner og bekendte. Børnene har det som 

altid sjovt ved gadekæret. 

 

Høstfesten den 12/9 i Kulturhuset. 45 personer fik en dejlig fest.  Bjarne Lundager holdt høsttalen og 

vi havde Rebekka og hendes søstre til at underholde. Der var fællessange og lotteri.  

Vi måtte begrænse antallet af deltagere for vi kunne simpelthen ikke være flere og det er jo bare godt. 

Kulturhuset taler om at udvide nogle af lokalerne, så der kan være flere til arrangementerne.  

 

 Jeg glæder mig hver gang jeg cykler gennem præstealleen. Det var godt vi tog initiativ til at renovere 

alleen for år tilbage, nu kan vi rigtigt nyde synet af den. Vi har i år haft præstefiguren til reparation, 

noget råddent træ blev udskiftet og den blev behandlet med norsk trætjære. Vi fik også støbt et nyt 

fundament til figuren. Nu håber vi den holder rigtigt længe. 

 

Lejre kommune planlægger at ændre Osted bibliotek fra at være et bibliotek med faglig betjening, til 

det fremover skal være et bibliotek uden betjening. Osted bylaug har udtalt vores bekymringer over 

denne ændring, vi mener det vil forringe servicen og det vil især vil gå ud over de ældre og svage 

borger i Osted. 

 

I Bylauget betragter vi sommerkoncerten ved gadekæret og høstfesten i kulturhuset som blivende 

arrangementer. Vi kunne også godt tænke os at bringe nye emner på banen, f. eks har vi talt om i 

2015, at markere 100 året for kvindernes stemmeret eller lave en speciel aften i anledning af 70 året 

for befrielsen. vi kunne også godt lave en byvandring i Osted. 

Vi kan nok ikke udføre dem alle, men et eller to af arrangementerne kan være interessant. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsudvalget for godt arbejde og jeg vil også takke 

medlemmerne for at møde op til vores arrangementer i årets løb. 
 

 


