
 Referat af Årsmøde den. 17. februar 2012 i Osted Bylaug. 

1. Karl Frandsen valgt som dirigent 
 

2. Inge Cecilie Christensen valgt som referent 
 

3. Oldermandens beretning:                  
Dirigenten begyndte med at læse op af det allerførste referat fra starten at Osted 
Bylaugs dannelse i 1888 skrevet af Anders Rosendahl. 
 
Oldermand Niels Rasmussen aflagde derefter beretning  
a. Hoveridag ved gadekæret bliver fremover 2 gange om året i stedet for 1 gang.  
b. Der har været afholdt filmaften, sommerfest og høstfest 
c. Bjarne har skænket et telt til Bylauget. 
d. Byvejen er renoveret til Bylaugets tilfredshed. Ønsker fremover en forbedring at 

Kirkestien mellem Alfarvejen og Byvejen.   
e. Ny Folder om Osted Bylaug er delt ud til medlemmerne 
f. Girokortet er afskaffet og medlemmer betaler nu direkte til bankkonto eller 

personligt.  
g. Bylauget har modtaget fra Hans Larsen 1650 kr. Overskud fra salg af hans bog 

”Osted gamle skole”.  
h. Et udvalg under Bylauget har korresponderet med kommunen, om at få Osted 

gamle skole til beboerhus. Foreløbig er der forslag fra kommunens side at det 
skal bruges til flygtningebolig, men intet er afgjort endnu.  
  
Kommentar til beretningen: 
Hans Olsen: Der er ½ million kr. tilbage fra renoveringen af Byvejen. De penge 
kan måske bruges til at forbedre Kirkestien fra Alfarvejen til Byvejen.  
 
Bent Sørensen fortalte om sine problemer, der var skabt omkring hans hus i 
forbindelse med renoveringen af Byvejen.  Det er en sag der kører mellem ham 
og Kommunen. 
 
Jørgen Olsen: Det er farligt for cyklisterne der køre mellem Hovedvejen og 
skellet til Roskilde Kommune mod Assendløse. På en strækning på ca. 800 m er 
der en høj kant mellem vejen og jorden hvor det er let at skride ud eller vælte. 
For mange år siden blev der sat et græsareal af til cykelsti ud for Jørgen Olsens 
hus, og det ligger stadig parat til at blive omdannet til cykelsti.  
 
En beboer fra Baunehøj ønsker færre biler på Byvejen og desuden kører bilerne 
for stærkt. Han ønsker også udkørsel fra Alfarvejen ud til Hvalsøvej.  
 

  



Martin Stokholm fra Kommunen svarede på bemærkningerne: 
a. Beslutningen om den ½ million kr. er ikke taget endnu. De skal enten bruges til 
en Fjordsti eller til forbedring af Kirkestien. Der er flertal for den sidste ide 
b. En entreprenør som kommunen betaler, skal ordne problemerne vedr. Bent 
Sørensens hus.  
c. Han tager problemet vedr. Assendløsevejen med tilbage til kommunen.  
d. Kommunale traktorer må ikke køre på Byvejen hvis det er til gennemkørsel. 
Det problem vil han tage med tilbage til kommunen.  

                
i. Beretningen godkendt.  

 
4. Regnskabet: Jane Rasmussen fremlagde regnskabet og det blev godkendt. 
5. Valg til bestyrelsen: Alle ønskede genvalg og det blev vedtaget. Oldermand Niels 

Rasmussen. Bjarne Sørensen, Christel Nielsen og Ane Sofie Hansen til 
viceoldermænd og Jane Rasmussen til Kasserer.  

6. Revisor Inge Cecilie Christensen genvalgt og suppleant Alex Christensen genvalgt 
7. Indkomne forslag: Ingen 
8. Bylaugspris: Bylaugsprisen blev uddelt til Lejre Kommune v. Martin Stokholm som 

tak for at Byvejen er så pænt renoveret.  Oldermanden kommer med forslag til hvor 
den skal placeres.  

9. evt.: 
a. Kommunen ser på hastighedsbegrænsning på Hvalsøvej ved Byvejens udkørsel. 
b. Træerne ved Mindestenen evt. beskæres 
c. Der er kommet ny bænk op ved Mindestenen 
d. Christel Nielsen ønsker flere medlemmer til arbejdet i Bylauget.   
e. Ros til den pæne gule gård med det røde tag ”Margrethesminde” 
f. Karl Frandsen har skænket 12 stærekasser og en træstamme af dauglastræ  på 5 

m. hvorpå Stærekasserne skal fastgøres. Opstilles ved gadekæret. Tove Binzer og 
Bent fra Hegnet skal med til opstillingen af kasserne 

g. Foredrag af Kaare R Skou den 27. april på Osted Fri-og Efterskole. Handler om 
politik på Borgen. 

h. Karl Frandsen klarede sin opgave som dirigent til ug.  
i. Det var en meget dejlig middag der blev serveret. 
j. Der var foredrag ved Lena Holm Jensen fra partiet Venstre, om hvilken placering 

Osted har i den ny Lejre Kommune og om dengang Lena boede i Osted. 
 
 

Referent Inge Cecilie Christensen 


