
 

  

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
  

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00.  

på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk.  

  

I tilknytning til generalforsamlingen vil Borgmester Henrik Rasmussen 

orientere om nyt fra Vallensbæk Kommune med fokus på forhold, der 
har interesse for Landsbyens beboere.   

  

Borgmester Henrik Rasmussen var inviteret til generalforsamlingen mhp. en snak 

omkring forhold, der har særlig interesse for Landsbyens beboere, hvor især 

støjproblematikken omkring landsbyen var til drøftelse, forhold og adfærd i 

forbindelse med hestestier, affaldsspande, legeplads på arealet mellem kirken og 

Vejlegårdsvej var blandt de mange ting, som Borgmesteren og Landsbyen gensidigt 

havde på hjertet. 
 

 

1. Valg af dirigent.  

Niels Jørgensen. 
 

2. Aflæggelse af beretning for 2017. 

Jens Sørensen aflægger beretning. 

Der er siden sidste generalforsamling afholdt 4 møder. I perioden er der arbejdet 

med medlemshvervning, der er afholdt møde med Birgit Skytte og Ingolf Mathiesen 

omkring en drøftelse og gensidig inspiration til aktiviteter i Landsbyen. Desuden har 

oldermanden også haft kontakt til oldermanden i Brøndbyvester Bylaug for en snak 

omkring bylaugsarbejde.  

 

I løbet af det sidste år har der været Sct. Hansbål og med god deltagelse været 

arrangeret Nattergaletur i mosen med Holger Hamann og ikke mindst afholdelse af 

den årlige fest i Bylauget, som blev afholdt på Korsagergaard, hvor dagen startede 

med en hyggelig sanketur i mosen med naturvejleder og efterfølgende tilberedning af 

de planter, som blev fundet. Om aftenen blev der grillet og hygget i det opstillede 

telt.  

 

Arrangementer som Laugstyrelsen har på idehylden er sådan noget som, lokale 

virksomhedsbesøg, nytårskur, cykeltur i mosen med en medarbejder fra Hofor, som 



fortæller om klimasikring i moseområdet (programsat til den 17. juni 2018), nytårskur 

og drageflyvning.  

 

Laugstyrelsen opfordrer dels til at medlemmer og andre kommer med forslag til 

arrangementet og ikke mindst at deltage, så vi kan realisere nogle af ambitionerne for 

Bylauget i 2018/19, selv om vi må indrømme, at ressourcerne ikke har rakt til det i 

det forløbne år. 

 

I løbet af året er viceoldermand Arne Winther og suppleant Jytte Winther trådt ud 

af Laugstyrelsen og i stedet er suppleant Birgitte Magnussen trådt ind i 

Laugstyrelsen. 

 

Tak til Laugstyrelsen for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde, hvor der er en 

åben, ærlig og konstruktiv dialog. 

 

Beretningen godkendes. 
 

3. Aflæggelse af regnskab for 2017. 

Holger Hamann gennemgår regnskab for 2017, som godkendes. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for 2018.  

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 125 pr. person.  

Kontingent har været 125 kr. pr. person igennem mange år, mod tidligere tider pr. 

husstand, men der opfordres til, at begge parter i husstanden melder sig ind. 

Kontingentet godkendes. 
 

5. Behandling af forslag fra Laugstyrelsen og forslag indsendt af medlemmerne.  

• Ingen forslag. 
 

6. Valg af oldermand og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år). 

Ikke på valg i år. 
  

7. Valg af Kassemester samt 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år).  

• Kassemester Holger Hamann – genopstiller og vælges 

• Viceoldermand Joachim Ilsing Sørensen – genopstiller og vælges 

• Rasmus Jensen – genopstiller og vælges 

• Rasmus Ingemann – genopstiller ikke.  

 

Eva Lindmark, Møllestensvej 13 vælges i stedet for Rasmus Ingemann. 
 



8. Valg af 2 suppleanter: Orestes Regino vælges og 2. supp. står åben. 
  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Gerner Lassesen genvælges. 
 

10. Eventuelt. 
 

På Møllestensvej opleves ofte problemer med skraldemanden ved, at skraldespande 

ikke sættes på plads og der spørges hvorvidt andre har dette problem. 

Der opfordres til at kontakte M. Larsen, renovationsfirmaet. Desuden skriv på 

renovationsfirmaets hjemmeside og klag derigennem. 
 

Oldermanden takker afslutningsvis, Rasmus Ingemann, Arne og Jytte Winther for 

deres indsats i Bylauget 
 

 

 Laugstyrelsen takker for en dejlig og hyggelig aften. 

 

 

 

Bettina Ramstrup 

Skriver 


