
Referat fra Osted Bylaugs årsmøde i Osted Kulturhus den 7. februar 2020 kl. 18 

Oldermand Hans H B Larsen bød alle 51 fremmødte velkommen. Efter middagen, som bestod af 

den sædvanlige ”Bylaugsgryde” startede årsmødet.  

1. Dirigent. Karl Frandsen 

2. Referent. Inge Cecilie Christensen 

3. Stemmetællere. Niels Rasmussen og Birgit Raagaard 

4. Oldermandens beretning.  

a. Vi markerede 300 året for stavnsbåndet under Vibygaard med en udstilling i Osted 

Kulturhus om Osted gennem 300 år ved Erik Kildegaard Rasmussen. Erik og Birthe 

fortalte og viste rundt. Udstillingen varede hele februar måned og blev godt besøgt. 

Hver lørdag sad Erik og fortalte om udstillingen. Tak til Erik og Birthe. 

b. Bylaugsprisen for 2019 blev givet til Palle og Hanne Bondeskov, Bondeskovgården for 

den flotte udstillingsbygning på savværksgrunden.  

c. Bylauget havde den årlige arbejdsdag ved gadekæret den 3. maj hvor 12 medlemmer 

samlede skrald, rensede og rev gange og området så atter smukt ud.  

d. Vi søgte om tilskud fra kommunens gadekærspulje til en større renovering, men fik igen 

i år afslag.  

e. Oldermanden fortalte desuden vedr. år 2020, at han har givet tilsagn til Osted fri og 

efterskole, om at vi er interesseret i at deltage i et sangstævne den 4. maj i anledning af 

75 året for Danmarks befrielse. Desuden er vi inviteret til ”Landsby Bazar” på Allerslev 

skole den 1. marts fra kl. 10 til 14. Det er et arrangement om udviklingen af vores 

landsbyer, alle kan tilmelde sig.  

f. Under valg af oldermand ved sidste årsmøde, var der ingen kandidater der meldte sig, 

og heller ingen kandidater til viceoldermænd. Tilbage var kassereren Mona Jørgensen 

der ikke var på valg.  Til suppleanter valgtes Ole Sivertsen og Lissi Søndergaard. Til 

aktivitetsudvalget blev Tommy Olesen og Inge Cecilie Christensen valgt. Revisor Inge 

Cecilie Christensen blev genvalgt og Alex C Christensen blev genvalgt som revisor 

suppleant. Grundet mangel på ny bestyrelse blev den siddende bestyrelse bedt om at 

fortsætte og indkalde til et ekstraordinært årsmøde med formålet at finde kandidater 

til ny Oldermand og 2 kandidater til viceoldermænd.  

g. Til det ekstraordinære årsmøde den 22. marts i Osted Kulturhus mødte 24 personer 

frem. Formålet var, at vælge en ny bestyrelse til Osted Bylaug. Ingen kandidater meldte 

sig. Forsamlingen besluttede, at det kommende år skulle bruges til at finde nye 

personer til bestyrelsen som var parat til at give nyt liv til Bylauget. Bestyrelsen blev 

kun valgt for 1 år. Det blev Oldermand Hans Larsen, viceoldermænd Mona Jørgensen 

og Tommy Olesen. Suppleanter Ole Sivertsen og Lissi Søndergaard samt Inge Cecilie 

Christensen til aktivitetsudvalget.  



h. I november mødtes et udvalg, der bestod af bestyrelsen samt Anders Bredsdorff og 

Geert Aagaard Andersen for at drøfte hvordan Bylauget kunne blive en naturlig 

repræsentant for alle Osteds borgere og blive et talerør når Lejre kommune henvendte 

sig vedr. tiltag i Osted. Beslutningen blev, at invitere repræsentanter fra alle 

grundejerforeningerne, skolerne, idræt og de 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer i 

Osted. Den 14. januar mødte 17 personer op og det var en repræsentation fra 7 

foreninger i byen. Gert Fabrin fra Hvalsø Bylav var inviteret og fortalte inspirerende om 

hvordan Bylavet i Hvalsø havde ca. ¼ af byens befolkning og erhvervsliv som 

medlemmer, og at de havde stor indflydelse, når det gjaldt Hvalsøs udvikling og var 

netop talerør i forhold til kommunen. På mødet var der en positiv stemning for at man 

også i Osted kunne samarbejde bredere, men der var dog ingen som meldte sig til at 

stille op i Osted Bylaugs bestyrelse. Dog blev alle inviteret til at møde op på Bylaugets 

årsmøde den 7. februar og give sin mening tilkende.  

i. Den 29. januar mødtes bestyrelsen og besluttede følgende: ”I tilfælde af at der den 7. 

februar 2020 på årsmødet ikke vælges en funktionsdygtig bestyrelse, anbefaler vi 

følgende til medlemmerne. Bylaugets medlemmer anmoder den siddende bestyrelse om 

at indkalde til et ekstraordinært årsmøde. I den mellemliggende periode skal 

bestyrelsen indkalde til møde med de foreninger og personer der var med til mødet d. 

14. januar. Det er for at finde egnede emner, der er interesseret i at stille op til en ny 

bestyrelse i Bylauget. De vil her efter blive valgt på det ekstraordinære årsmøde. Hvis 

det ikke lykkes at finde egnede emner, pålægges den nuværende bestyrelse på det 

ekstraordinære årsmøde, at opløse foreningen Osted Bylaug jævnfør vedtægterne”.   

5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. Mona Jørgensen fremlagde regnskabet og det 

blev godkendt.  

6. Valg til bestyrelsen: Ny Oldermand blev valgt og det blev Thomas Stokholm. 

Viceoldermænd: Der skulle vælges 3 personer. Genvalg til Mona Jørgensen og nyvalg til 

Torben Leth Jensen. Den 3.die viceoldermand skal bestyrelsen selv finde. Suppleanter blev 

Anders Bredsdorff og Mogens Ehrich.  

7. Revisor blev Inge Cecilie Christensen og revisorsuppleant blev Alex C Christensen.  

8. Indkomne forslag: Der var ingen forslag 

9. Uddeling af årets Bylaugspris 2020: Der var ingen forslag til Bylaugspris 

10. Bylaugets fremtid. Det lykkedes heldigvis at vælge en ny Oldermand og en bestyrelse på 2 

personer men der mangler stadig 1 person. a. Vedrørende fremtiden mente Alex 

Christensen, at navnet Bylaug burde ændres til f.eks. Byforum og at foreningen mangler en 

bredere forankring af Osteds borgere. b. Tommy Olesen udtrykte: ”Det er ikke navnet men 

indholdet det kommer an på”. c. Anders Bredsdorff fortalte, at han havde deltaget i 

kommunens møder vedr. landsbyer og mente, at vi skulle give Osted Bylaug en chance. 

Hvad ønsker vi med bylauget? Hvad kan det nye bylaug finde frem til? d. Forslag fra 

Mogens Ehrich, at alle Osteds borgere bliver passive medlemmer og at de betalende 

medlemmer står som aktive medlemmer i Osted Bylaug. e. Geert Aagaard Andersen 



pegede på den store indflydelse Hvalsø Bylav har fået på egen by. Det er vigtigt både at 

involvere forretningslivet, foreninger, idræt og deres erfaring med at gøre brug af 

Facebook. d. Thomas Stokholm, vores nye Oldermand sagde, at de nu ville samles i 

bestyrelsen, læse vedtægterne og se hvad de kan gøre.  

11. Eventuelt: Erik Kildegård Rasmussen takkede Hans Larsen, den afgående oldermand for det 

store arbejde og de mange år han havde brugt på Bylaugsarbejdet. Hans Larsen glædede 

sig over, at der var kommet et nyt Bylaug, nyt blod og en ny generation. Desuden takkede 

han for det store fremmøde. Vi afsluttede mødet en sang.  

  


