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1 - Valg af dirigent - Mogens Erik Mogenstrup

2 - Valg af referent - desværre blev dette punkt, fejlagtigt sprunget over, og Anne
Margaret Pinion tager opgaven. Vedtægterne følges fremover.

3 - Valg af stemmetællere - Nanny Fruerled og Ina Kruse Pedersen

4 - Formanden (Oldermanden)Karl Simonsens beretning:

Der ønskes nye kræfter og nye aktiviteter for at "holde liv" i Bylauget.
Der har været tale om en fusion med Kulturhuset. Dette er ikke aktuelt, da
Kulturhuset er en "politisk organisation", som ikke forliger sig med Bylaugets
koncept.
Mette Schnipper og Kim Walgreen har taget sig af en del af ITèn. de har
revideret Bylaugets hjemmeside og ligeledes oprettet en ny profil på Facebook.
Den gamle profil vil med tiden blive slettet.
Der vil blive udsendt info for at få fat i nogle flere unge i Osted, for,
forhåbentligt at få flere til at engagere sig i Bylauget.
Det er målet at få et samarbejde med byens foreninger. Det kan f.eks. være
grundejer-, erhverv/handel- og sport/motionsforeninger. Der skal lægges en
plan, så foreningerne kan tale sammen og få gang i nye aktiviteter. Forslag
modtages meget gerne.
Planen er, at de "gamle" med tiden skal trække sig, så de unge kan sætte
deres præg på byen gennem Bylauget.

Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:

Der gøres opmærksom på, at formanden i forbindelse med Bylauget, betegnes
Oldermand.

Karl Frandsen: Vil Bylauget gå ind i debatten omkring udkørselen fra Møllegårdsvej
ud til Hvalsøvej? Trafikken ser ud til at blive ret tæt, og meningen har været, at denne
vej ikke skal bruges til gennemkørsel.

Hvordan ser det ud med oprydning ved gadekæret?

Karl Simonsen: Det kunne godt blive en opgave Bylauget vil hjælpe med, at tage
kontakt til Kommunen om Møllegårdsvej.

Mette Schnipper: Pga det areal gadekæret dækker (vandspejlet), er det angiveligt
fredet og derfor bevaringsværdigt. Det giver nogle problemer med, hvor meget og
hvordan der må ryddes op. Fredningsmyndighederne skal kontaktes desangående.
Her må Bylauget komme med forslag og konkretisere hvad vi vil med gadekæret. Når
området er fredet må Bylauget, eller andre, ikke beskære træer eller foretage andre
ændringer. Der skal tages kontakt til nogle fagfolk.
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Inge Christensen Tilslutter sig Mettes Schnippers initiativer.

Torsten Christensen : Bylauget kan søge fonde om midler.

Anders Bredsdorff: Er det muligt at få nogle redskaber, pynt, legeredskaber ved
gadekæret, så området kunne bruges mere?

Ina Kruse Pedersen: Er kommunen bekendt med, at gadekæret er fredet?

Karl Simonsen: der skal tages kontakt til kommunen til afklaring af de forskellige
spørgsmål.

Mogens Kirkebjerg Nielsen: skal der ikke slås græs og ordnes ved gadekæret, for
at holde arrangementer såsom sommerfest og koncerter, som var gode tiltag før
Covid-19?

Karl Simonsen: Ingen afklaring på dette endnu.

Herefter fulgte en længere debat frem og tilbage om diverse, hvor Bylauget kan få
indflydelse med arbejdet og, navngivne, opgaver.

Ann Boeng: Det er vigtigt at være proaktiv. Vi skal komme med konkrete forslag og
planer for diverse aktiviteter, før kommunen kontaktes. Det letter arbejdsgangen, og
vil være nemmere for Kommunen at "sluge".

Erik Kildegaard Rasmussen: Tidligere Oldermand Hans Larsen, indkaldte til
oprydning, og dette menes kommunen at se positivt på. Kommunen vil gerne være
behjælpelig ved eventuelle behov for ydelser.

Ole Sivertsen: Der var tidligere fisk i gadekæret, Er det en mulighed igen?

Inge Cecilie Christensen: Vil Mette Schnipper være tovholder på nogle af disse
tiltag og være villig til at tage imod idéer? Der har angiveligt været flere forslag til
kommunen som så har givet afslag. Vi er jo alle enige i, at vi vil noget mere med
vores by, have mere samarbejde og have flere unge på banen.

Karl Frandsen: Er der noget Bylauget kan gøre for at få ryddet op ved Brugsen og
hele butikstorvet.

Ole Sivertsen: Hvordan går det med Bylaugsprisen, skal den fortsat deles ud? Der er
mange rædsler rundt omkring. Her nævnes som eksempel butikstorvet.

Bylaugsprisen: se §6 i vedtægterne.

Torsten Christensen: Her har Bylauget ingen bemyndigelse til at bestemme. Måske
kan kommunen være behjælpelig med "påtale/sanktioner"?

Anne Margaret Pinion: Har talt med de unge mennesker som ejer bygningerne på
butikstorvet. Der var på et tidspunkt slået græs (inklusive madpakker, papir, plast
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m.m.) Ejerne var ikke bekendt med, at der var slået græs (de havde ikke bestilt det
og ingen regning fået) og ej heller at Cirkus Arli havde været på besøg. De var venlige
og imødekommende overfor at området bliver passet.

Anders Bredsdorff: Der foreligger en godkendt lokalplan overbutikstorvet. Dog
menes firmaet som ejer stedet, at være gået konkurs. Der har været planer om
butikker i grundplan og beboelser ovenover butikkerne. Senest er forlydender at der
kun skal være beboelser. Grundet omstædighederne har det formentlig lange udsigter,
før der sker noget. Københavns Universitet har udgivet et hæfte. Landsbyudvalget har
været med i udarbejdelsen og skriver om landsbyliv. I hæftet indgår "Lejre som
moderne landsby", og "Vend Osted", hvor Osted nævnes som et sted der kan
udvikles.  Det er vigtigt at byen gør opmærksom på os selv. Kommunen foretager sig
ikke noget, hvis ikke byen er proaktiv. Initiativerne skal komme herfra, og være
konkretiserede. Der er eksempler på andre byer i kommunen, som har mange tiltag
og aktiviteter, som er kommet fra borgerne, og siden bakket op af kommunen.

Karl Simonsen: Vil gerne have omfordelt midlerne i kommunen. f.eks. er det
vanvittigt at skifte gadebelysningen ud, i stedet for at bruge pengene på f. eks.
skolerne.

5 - Fremlæggelse af revideret årsregnskab: Mona Jørgensen forelægger
regnskabet som godkendes enstemmigt.

6 - Valg af bestyrelse:

Karl Simonsen fortsætter som Oldermand, og foreslår at bestyrelsen udvides,
såvidt at der kan findes nogle, som vil hjælpe til at få sat gang i aktiviteterne.

Mogens Ehrich

Ann Boeng - fortæller om sig selv, at hun har mange idéer og vil forsøge at
højne fællesskabet i byen.

Torben Leth Jensen

Mette Schnipper - Har mange idèer, og vil være behjælpelig med IT/Facebook

Kim Walgreen - evt. talerør til kommunen. Behjælpelig med IT/hjemmesiden

Camilla Skeel Langhals, suppleant - Brænder for de unge og ældre

Inge Christensen, suppl. Nytilflytter og håber, ved behov, at kunne hjælpe.

7 - Valg af revisor og revisorsuppleant:

Mona Jørgensen - Kasserer og suppleant

Ina Kruse Pedersen - revisor
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Torsten Christensen - revisor

Inge Cecilie Larsen nævner fastsættelse af kontingentet.

Dette besluttes ved næste årsmøde, som skal være i Feb. 2022.

8 - Indkomne forslag: Ann Boeng:

1. - Ønsker flere skraldespande i byen. Der ligger alt for meget affald og
hundeprutteposer og flyder.

2. - Etablering af en hundelegeplads. Mange kører langt for at få luftet de firbenede.
samtidig kan en sådan legeplads give plads til venskaber og snakke.

3. - kan der laves flere sti-miljøer?

Disse forslag arbejdes der videre på.

9. - Bylaugets fremtid: Planen er at få et samarbejde med Kulturhuset,
grundejerforeningerne i byen, og de erhvervsdrivende. Her skal så trækkes på alle de
idéer medlemmerne kommer med.

Inge Christensen spørger om netop grundejerforeningerne.

Anders Bredsdorff nævner at der har været taget kontakt til nogle af
grundejerforeningerne, men at der endnu ikke er sket yderligere på den front.

Ina Kruse Pedersen, er i Dagli`Brugsens bestyrelse, og ved at her vil man meget
gerne have et samarbejde med Bylauget.

Karl Frandsen udtrykker sin glæde over de nye kræfter der er kommet i Byllauget og
dets bestyrelse. TAK FOR DET!

Karl Simonsen er glad for det positive fremlæggelser og vil arbejde for at der også
kommer tiltag for de ældre i byen

Torsten Christensen opfordrer til et "Osted Laug", hvor alle foreninger er med.

10. - Eventuelt:

Mette Schnipper og Kim Wagreen fortæller om Osted Bylaugs hjemmeside og den
nye Facebookside. De søger billeder og historier som kan være aktuelle at lægge på
medierne. Der gøres opmærksom på loven om billeder af personer. Der skal foreligge
en tilladelse til at ansigter vises offentligt. Giv besked, så kan ansigter, og eventuelt
andet, sløres, hvis det ønskes.

Der takkes for et godt og konstruktivt møde. Bestyrelsen vil nu konstituere sig,
ifølge vedtægterne, og påbegynde arbejdet for at få et godt og aktivt Bylaug.


