
 Osted Bylaugs årsmøde den 7. februar kl.18. 2014 i Ostedhallens cafeteria.  

Inden selve årsmødet fortalte Hans Jørgen Lysholm om sin far, Ejner Christensen, Osteds sidste sognefoged. 
Et levende foredrag om livet i Osted i 50erne og 60erne.  
Vi var 63 fremmødte hvoraf 8 var gæster.  
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent: Karl Frandsen 
2. Valg af referent: Inge Cecilie Christensen 
3. Oldermandens beretning: I 2013 sagde vi farvel til Bjarne og Ane Sofie som ikke ønskede genvalg. 

Hans Larsen blev ny viceoldermand samt et nyt udvalg blev oprettet, Aktivitetsudvalg som kom til 
at bestå af Inge Cecilie og Holger. Bylaugsprisen i 2013 gik til Hans Larsen og hans flotte gård. 
Hoveridag ved gadekæret den 4. maj. Holger reparerede vores bænkesæt ved gadekæret. Palle 
”Bondeskov” vil lave 3 nye bænke da de gamle trænger til udskiftning. Pris 800 kr. Vi sætter dem 
selv op. Bænken ved mindestenen er blevet behandlet. Sommerfesten blev afholdt den 6. juni med 
deltagelse af 200 medlemmer. En stor succes. Svogerslev harmoniorkester spillede, og der var 
besøg af motorcyklister og fortælling om cyklernes oprindelse m.m. Fremover kan vi leje et 
højtaleranlæg af Osted Kulturhus til brug ved sådanne store arrangementer. Høstfesten var den 20. 
september med høsttale af præst Laura Lundager Jensen, Camilla Donovan underholdt med 
klaverkoncert og vi sang fællessange. Der var 49 deltagere som lige kunne være i Osted Kulturhus. 
Præstefiguren som er placeret ved indgangen til præstealleen er lagt til tørre og skal renoveres til 
foråret. Præstealleens lindetræer bliver beskåret og en speciel beskæresaks er indkøbt. Kirkestien 
mellem Byvejen og Alfarvejen håber vi på bliver renoveret snarest. Vi tager projektet op sammen 
med Grundejerforeningen Flinten og husker kommunen på problemet. Affaldsspande: Der er et 
ønske om at vi får kommunen til at sætte flere affaldsspande op rundt omkring i Osted by.  

4. Regnskabet for 2013 blev fremlagt og godkendt. 
5. Ny Oldermand blev Hans Larsen. Niels Rasmussen modtog ikke genvalg 

Nye Viceoldermænd er Kirsten Petersen og Poul Ravnkilde. Jane Rasmussen fortsætter og er 
desuden kasserer.  Christel Nielsen modtog ikke genvalg 
Aktivitetsudvalg består af Holger og Inge Cecilie 

6. Revisor blev Inge Cecilie Christensen og revisorsuppleant blev Alex Christensen 
7. Vedtægter: Udkast til nye vedtægter blev vedtaget med få ændringer. I paragraf 5 linje 3 ændres 

januar til februar.  Paragraf 12 ændres til ”Ved Bylaugets eventuelle opløsning afholdes et 
ekstraordinært årsmøde, som afgør midlers benyttelse til almen nyttige formål i Osted Sogn  

8. Indkomne forslag: Ingen 
9. Bylaugspris 2014: Gik til Henrik og Anne Marie Visby Byvejen 10 i Osted for deres fine og velholdte 

stråtækte hus. De fik en buket blomster og en kobberplade med ordene” Bylaugspris 2014”. 
10. Eventuelt: Den nye oldermand takkede Christel Nielsen for hendes store arbejde i bylauget i 12 år. 

Og desuden takkede han den afgående oldermand Niels Rasmussen for hans store arbejde med at 
få bylaugets hjemmeside op at stå. Alex Christensen fortalte om kommunens 
Folkeoplysningsudvalg hvor Niels og Jane Rasmussen var blevet valgt og Alex Christensen og Kirsten 
Christensen blev valgt som suppleanter. 


