
Osted Bylaugs årsmøde den 6. februar 2015 

Oldermand Hans Larsen bød velkommen, vi var 46 personer. Derefter spiste vi Bylaugsgryden og 
Tiramisu med kaffe. 
Torsten Dam Jensen talte underholdende om "Den gode pastor Jensen og den slemme Henning". 
Herefter gik vi over til selve mødet: 
Dirigent : Karl Frandsen 
Referent: Kirsten Palle Petersen: 
 
Oldermand Hans Larsen aflagde beretning: 
Der har været god tilslutning til årets arrangementer. Til hoveridagen kom 15  prs. hvilket vist er 
rekord, vi håber på lige så mange i år.-Problemerne med rågerne er der stadig. 
Sommerkoncerten ved gadekæret var begunstiget af fint vejr, og ca. 200 prs. deltog. Fin musik 
med Svogerslev Harmoniorkester og Lejre Motorcykelklub fortalte om deres maskiner. 
Høstfesten i Kulturhuset var vellykket med Pierres grillmad, Bjarne Lundagers høsttale og 
underholdning af Rebekka Thornbech med søstre. Der var fællessang og lotteri. Der var kun plads 
til 45, så der måtte vi sætte grænsen. 
Præstefiguren er nu færdigrenoveret og til daglig glæde for forbipasserende. 
Ang. bibliotekssagen har Osted Bylaug udtalt sin bekymring i et brev til kommunen. 
Sommerkoncert og høstfesten betragtes som blivende elementer, men vi kunne tænke os at 
udvide, evt. markere 100 året for kvinders stemmeret, 70 året for Befrielsen eller en byvandring i 
Osted. 
Oldermanden takkede bestyrelse og aktivitetsudvalg og medlemmerne for fremmøde i årets løb. 
Beretningen godkendt. 
Kasserer Jane Rasmussen fremlagde regnskabet. Der var et indestående på 23.000, så 
kontingentet for 2015 er 75.00 kr. 
Regnskabet godkendt 
Valg af oldermand: Genvalg til Hans Larsen 
Kasserer og viceoldermand: Jane Rasmussen 
Valg af viceoldermænd: Genvalg til Poul Ravnkilde og Kirsten Palle Petersen 
Suppleant: Ole Sivertsen. 
Valg af revisor og revisorsuppleant: Inge Cecilie Christensen og Alex Christensen modtog genvalg. 
Indkomne forslag: Ingen. 
Uddelingen af Bylaugsprisen; Bestyrelsen har ikke fundet egnede emner, men modtager gerne 
forslag til næste års pris, prisen kan gives i hele sognet. 
Evt: 
Else Lund foreslog fastelavnsridning. 
Hans Højer talte om lys og belægning på stien mellem Byvejen og Alfarvej.  Både Bylauget og Alex 
Christensen har haft kontakt til Kommunen. 
Lis Dam Jensenfortalte om den megen trafik på Byvejen især om natten.  Måske skal vi kontakte 
politiet og evt få ændret skiltning. 
Bent foreslog at hans plankeværk fik Bylaugsprisen, og klagede over høj vandstand i Gadekæret. 
Hans Larsen fortalte at der er fire bylaugshorn, hvoraf tre findes på Lejre Museum. Ole Jacobsen 
skaffede et horn i 1981, hvor oldermændene nu indridser deres initialer. 
Vi sang endnu en sang, og oldermanden takkede Karl Frandsen for god ro og orden, og alle 
fremmødte for en god aften. 


