
Referat af årsmøde i Osted Bylaug den 2. februar 2018 

Oldermand Hans H B Larsen bød velkommen.  

1. Dirigent Karl Frandsen 
2. Referent Inge Cecilie Christensen 
3. Stemmetæller: Anders Nørgaard og Hans Høyer 
4. Oldermandens beretning:  

a. Bylaugsprisen i 2017 gik til Byvejen 43  
b. Bylaugets arrangementer har været påvirket af, at det har regnet meget i 2017, således 

måtte Hoveridagen udsættes en uge før vi fik renset op i gadekæret, fræset gangene 
og lagt grus på. Herefter så det nydeligt ud.  

c. Sommerfesten den 7. juni med Svogerslev Brass band ved gadekæret, blev helt aflyst 
på grund af regn.  

d. Historisk byvandring den 27. juni blev gennemført. Erik Kildegaard og Oldermanden 
Hans Larsen fortalte om Osted skole, Langetoften, Fugletoften og området mod 
Hovedvejen. Det var godt vejr og 42 personer mødte frem. Senere var der kaffe og kage 
i Kulturhuset til eventuelle spørgsmål. Vagn Olsen optog aktiviteten på film som nu 
ligger på” Youtube”.  

e. Høstfest den 15. september foregik i Kulturhuset. 45 tilmeldte sig arrangementet med 
middag. Hans Olsen tidl. Kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre fortalte levende om sin 
tid i Osted og tiden i kommunalbestyrelsen. En barbershop gruppe ”far til 3” 
underholdt og aftenen sluttede med lotteri.  

f. Litteraturaften. Vi havde planer om sammen med Lejre bibliotek at invitere 
journalisten Puk Damsgård, men det blev ikke til noget.  

g. Gadekæret. Lejre kommune har de senere år appelleret til de lokale bylaug om at lave 
forbedringer ved deres gadekær. Der er sat en pulje penge af, som vi kan søge midler 
fra. Osted Bylaug har nogle ønsker om at få drænet et sumpet område, fylde jord på de 
lavere områder, udskifte stenene omkring egetræet samt fælde træerne i gadekærets 
stenkant, så det giver mere lys til vandet og dermed færre alger. Det er stadig under 
planlægning og vi håber på at få tilskud fra kommunens pulje.  

h. Præstealleen. I 1998 tog Bylauget initiativ til at renovere og plante nye træer på 
Præstealleen i samarbejde med menighedsrådet.  Hvert år har vi beskåret de små 
træer, men nu er træerne så store, at der er brug for en professionel beskæring. 
Oldermanden mener der er brug for en beskæring hvert 3 år. Derfor har vi henvendt os 
til menighedsrådet om økonomisk hjælp, da træerne står på kirkens jord og ejes af 
kirken. Vi er blevet enige med menighedsrådet om at kirken og Bylauget betaler hver 
deres del af regningen på i alt ca. 18.000 kr i 2018. Menighedsrådet er interesseret i at 
der bliver lavet en aftale for fremtiden som går ud på at Bylauget betaler halvdelen af 
hvad det koster at vedligeholde træerne. Det betyder at Bylauget skal betale ca. 10.000 
kr. hvert 3 år, og det kan vores økonomi ikke bære. Vi vil gerne lave en aftale vedr. 
alleen, men lige nu kan vi ikke se hvordan det kan lade sig gøre. 

i. Byggeplaner i Osted. Bylauget har med interesse fulgt med i planerne om nyt 
boligbyggeri i Osted, både på Møllegårdens jorde og på Butikstorvet. Planerne er endnu 



løse skitser og vi ser frem til at kommunen kommer med deres vurderinger af disse 
skitser.  

j. Vibygaard. I 2019 er det 300 år siden at Osted borgerne blev pålagt hoveri under 
Vibygaard. Det vil vi gerne markere gennem forskellige arrangementer. Bylauget har 
bedt Erik Kildegaard om at foretage nogle undersøgelser vedrørende historien bag 
dette pålæg, og stå i spidsen for et udvalg. Dette udvalg kan evt. lave en udstilling i 
Osted Kulturhus om emnet, arrangere foredrag og evt. stå for en tur til Vibygaard.  Erik 
fortalte om projektet og søger interesserede der vil være med i udvalget foruden ham 
selv og Hans Larsen.  

k. Tilslut takkede Oldermanden alle for et godt år, tak for at I møder op til vores 
arrangementer hvad enten I hjælper eller er deltager. 

 
Kommentar til Oldermandens beretning. Bjarne Sørensen vil gerne høre mere om Præstealleen 
og dens fremtid.  
Hans Høyer som både er medlem af menighedsrådet og bylauget forslog, at dem der i 1998 
betalte for et træ, blev spurgt, om de vil give et beløb til beskæring af deres træ 
Oldermanden svarede, at mange af dem der købte et træ i 1998 er døde.  
Christel Nielsen forslog, at de træer der nu var uden sponser fordi ejeren var død, kunne sælges til 
en ny sponser. 
Børge Hansen sagde:” i 1998 gav bylaugets medlemmer en gave/et træ til Præstealleen/kirken. 
Når man giver en gave forventer man ikke, at man også skal vedligeholde gaven. Det er ejeren der 
har fået gaven, der har ansvaret for gaven fremover. Altså er det menighedsrådet der fremover 
skal tage var på præstalleen og ikke Osted Bylaug”.  
Alex C. Christensen sagde, at 10.000 kr. rækker ikke lagt til beskæring af alleen. Det koster meget 
mere.  

5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. Mona gennemgik regnskabet med et driftsresultat 
på 3.383,44 kr.  Der var ingen kommentar. Regnskabet blev godkendt. 

6. Valg til bestyrelsen. Oldermand Hans Larsen blev genvalgt. Viceoldermand Mona 
Jørgensen blev genvalgt for 2 år. To suppleanter Ole Sivertsen og Lissi Søndergård blev 
genvalgt. Aktivitetsudvalget genvalgte Holger Larsen og Inge Cecilie Christensen.  

7. Revisor og revisorsuppleant Inge Cecilie Christensen og Alex C. Christensen blev genvalgt   
8. Indkomne forslag. Christel Nielsen forslog Bylauget, at tage initiativ til en 

hastighedsbegrænsning på Hvalsøvej (fra Hovedvejen til Osager). Der bliver kørt alt for 
stærkt. Hans Olsen støttede ideen med at bylauget bør tage fat i Lejre kommune og 
politiet.  

9. Bylaugspris for 2018. Bylaugsprisen denne gang gik Ulrik og Mette på Byvejen nr. 37. De 
har netop fået renoveret og tækket deres hus, som nu er med til at gøre Osted en 
smukkere og velholdt landsby med et historisk præg.  

10. Eventuelt. a. Else Lund forslog hastighedsbegrænsning ved broen over Tokkerup å. Villy 
Olsen støttede at vejen blev lavet bredere i forbindelse med broen overTokkerup å. b. 
Oldermanden oplyste at Niels Rasmussen ville få et gavekort på 500 kr. for sit store 
arbejde med vores hjemmeside og andet computer arbejde. Hans fortalte også om en 
byvandring i 2018 i Lysholmparken. Han har fået Hans Jørgen Lysholm Christensen til at 
fortælle om udstykningen og historien bag området. Hans Jørgen er søn af den gamle 
sognefoged der ejede Lysholmjorden inden udstykningen. Yderligere fortalte 



Oldermanden, at han ikke stiller op til posten ved næste årsmøde i 2019. Det meddeles 
hermed i god tid, så der kan findes nye emner til posten. Oldermanden takkede Ole og 
Holger for dejlig bylaugsgryde.  

 
Inden årsmødet var der spisning og vi fik som altid Bylaugsgryde som Ole Hansen lavede med 
Holger Larsen som medhjælper. Herefter Fortalte Geert Aagaard Andersen meget spændende 
om sin tid Sydamerika og senere for udenrigsministeriet og som Ambassadør i Kina, Indonesien 
og Afrika.  
Vi sluttede første del med kaffe og islagkage.  

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 


