Generalforsamling i Herslev Bylaug
Torsdag den 8. november kl. 19 på Herslev Bryghus
Dagsorden
Kl 19:00 –19:30 Social hygge og forfriskning
Kl 19:30 –ca 20:30 Generalforsamling
Kl ca.20:30 –21:00 Efterhygge
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. Karsten Hansen
3. Regnskab og budget v. Torben Olesen
4. Indkomne forslag
◦ _Indkomne forslag er meget velkomne og skal være bylaugets bestyrelse i hænde
senest den 25. oktober. Forslag kan sendes til bylauget@bylauget.dk eller afleveres til
et bestyrelsesmedlem
5. Valg af bestyrelse
Karsten Hansen (Modtager genvalg), Morten Bjerrum (Modtager genvalg), Torben
Olesen (Modtager genvalg)
6. Valg af suppleanter-Thomas (Modtager genvalg), Monique (Modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisor suppleant
8. Eventuelt

Referat
1. Karsten Hansen valgt til dirigent
2. Formandens beretning
Det har igen været et sjovt, spændende og mærkeligt år i Herslev.
Hvis vi skal kigge lidt på de positive ting ved året så har de fleste af de faste
begivenheder været velbesøgt og hyggelige. Her kan nævnes fastelavn,
Julehygge sammen med menigheden samt sankthans aften på stranden
sammen med sejlklubben.
Vores torv er stort set færdigt og har virkelig pyntet på byen.

Herslevs udvikling vil jeg også fremhæve som noget spændende og positiv,
Bryghusets fremtidsplaner om udvidelser og flere fælles muligheder for byen.
Vores faste plads i GUHF, som giver muligheder for fælles og koordinerende
udvikling af hele Gevninge området.
På den mindre gode side, vi jeg nævne det meget lille fremmøde til andre
aktiviteter, trods stor interesse via Facebook. Den ærgerlige aflysning af
sommerfesten, grundet bla. tørke og ressourcer. Det er en af de ting som det
kommende bylaug skal arbejde med, f.eks. gennem fest udvalg
Menighedshuset har der i løbet af året også været en masse snak om, bla. at
det skal sælges sammen med jorden. Vi har så fået arbejdet ind at der kommer
en sti igennem og ned mod fjorden. Og håber på en løsning hvor der stadigvæk
vil være dele af haven tilbage til at byen kan benytte den.
Her efter vil jeg glæde mig til næste år i Herslev med masse af nye indbygger
og forhåbentlige mange hyggelige begivenheder.
Karsten Hansen
Formand Herslev Bylaug
3. Regnskab og budget
Se vedlagte regnskab. Regnskabsåret afsluttes med et overskud på 2550,- kr.
Sommerfest er dog ikke blevet afholdt og der har heller ikke været omdelt
girokort.
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand Karsten Hansen valgte at træde tilbage som formand, men vil gerne
fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og
Morten Bjerrum er ny formand.
Alle blev genvalgt. Ingen nye kandidater, bortset fra revisor suppleanten, som
blev vores nye tilflytter på Kærvej.
8. Eventuelt
Der aflagdes beretning om det forestående salg af menighedshuset. Dette er
noget bylauget i høj grad beklager, da det er vores eneste fælles samlingssted
i Herslev. Muligheder for at ændre situationen vil blive undersøgt og forskellige
løsninger er under overvejelse. Det store spørgsmål er, om der er opbakning til
eventuelt at yde en aktiv indsats fra byens side?

