
 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i 
Wallensbekbyes Laug 

mandag den 23. maj 2016 
 
 
 
Oldermand Jens Sørensen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
Inden generalforsamlingens start var Borgmester Henrik Rasmussen inviteret med henblik på en 
orientering vedr. støjgener i forbindelse med den nye jernbane, hvorefter generalforsamlingen 
kunne starte. 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent. 
Niels Jørgensen blev valgt. 
 
Ad pkt. 2: Aflæggelse af beretning for 2015 
Efter diverse uro og uoverensstemmelser i den gamle bestyrelse blev der valgt tre nye 
bestyrelsesmedlemmer, Bettina Ramstrup, Joakim Ilsing Sørensen og undertegnede Jens 
Sørensen som ny Oldermand. Arne Winther blev genvalgt, og Mogens Møller Nielsen, Orestes 
Regino og Rasmus Ingemann var ikke på valg. 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Arne Winther som Viceoldermand og Bettina 
Ramstrup som Skriver. Mogens Møller Nielsen fortsatte som Kassemester. 
Arne Winther er ansvarlig for udlån af bylaugets to store grill. 
Bestyrelsen har endvidere beskæftiget sig med følgende i det forgangne år. 
 
Udstykninger i Landsbyen.  
Vi har afholdt møde med Borgmester Henrik Rasmussen og formand for Teknik- og miljøudvalget 
Søren Mayntz, hvor vi fremførte Bylaugets synspunkter omkring det fremlagte forslag til Tillæg til 
Kommuneplan. Som bekendt endte det hele med at Kommunalbestyrelsen ikke vedtog det af 
forvaltningen fremlagte forslag. 
 
Støjdæmpning i forbindelse med Ringstedbanen. 
Vi har tidligere fået oplyst, at projektet er færdigprojekteret, og at der ikke kunne ændres noget ved 
projektet. ”Toget var kørt”. Dette samtidig med oplysninger om, at der vil ske en fornuftig 
støjdæmpning af Landsbyen. Vi glæder os til i dag at høre Henrik Rasmussen opdatere os på 
projektet, og herunder status på støjdæmpningen af Landsbyen. 
 
Sankt Hans bål ved Brøndbyvej/Højrupgårdsvej 
Arne og Jytte arrangerer hvert andet år et mindre Sankt Hans bål, hvor alle har adgang. 
I 2016 arrangeres der ikke Sankt Hans bål. 
 
Rulleskøjteløb den 9. august 2015 
Igen i 2015 assisterede vi med afholdelse af VARK’s store arrangement i Landsbyen. Specielt 
Arne og Jytte assisterer med kaffebrygning og morgenbrød mv. 
I 2016 afholdes løbet den 7. august og vil blive udvidet med et cykelløb for børn under 10 år. 
 
Bylaugsfesten den 22. august 2015 
Den nye bestyrelse ville gerne prøve noget nyt i relation til Sommerfesten, hvorfor Byfesten blev 
flyttet til Korsagergård, hvor vi har mulighed for både at være ude og inde. Der blev endvidere 
arrangeret rideture for børnene. Den levende musik blev erstattet af en jukeboks, primært ud fra 



det synspunkt, at udgiften til levende musik er for stor, henset til antallet af medlemmer, som 
deltager i festen. Antal deltagere i 2015 var 41 voksne og 14 børn. 
I 2016 bliver Bylaugsfesten afholdt på Korsagergård den 20. august, hvor vi vil forsøge at 
arrangere nogle nye aktiviteter for både børn og voksne.  
 
Fælles Juletræsfældning 
Med baggrund i de seneste års antal deltagere, har vi besluttet at sætte dette arrangement på 
stand by. 
 
Udhængsskabe 
Bylauget har to udhængsskabe. Et ved busstoppestedet midt i landsbyen og et ved 
busstoppestedet ved Vallensbæk Skole/Møllestenvej. Vi er ved at undersøge økonomien omkring 
en udskiftning af disse i samarbejde med menighedsrådet, som også benytter skabene. 
 
Hjemmesiden 
Umiddelbart efter sidste års generalforsamling blev hjemmesiden reetableret, og vi har 
efterfølgende opdateret denne i meget begrænset omfang. Hjemmesiden vil fremover blive 
opdateret i takt med Bylaugets forskellige arrangementer. 
 
Nye aktiviteter 
Bestyrelsen arbejder med ideer til nye aktiviteter, som blandt andet kunne være  
Mosevandring med en naturvejleder. 
Fugletur – om morgenen men med morgenkaffe. 
Men vil selvfølgelig også meget gerne høre om ønsker til arrangementer fra medlemmerne. 
 
Nye medlemmer 
Bestyrelsen har besluttet at gøre en ekstra indsats for at få endnu flere medlemmer (sidste år 129 
medlemmer) Vi vil legeledes gøre opmærksom på Bylaugets eksistens når der flytter nye borgere 
til Landsbyen. Så vi vil opfordre jer alle til at tage fat i jeres naboer og gøre opmærksom på 
Bylauget.  
Det er vigtigt at vi står sammen og værner om vores dejlige Landsby. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab for 2015 
Mistet ca. 10 – 15 medlemmer i 2015. Overskud trods medlemsfald, bl.a. blev sommerfesten 
billigere end tidligere år. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent for 2016 
Forslag om uændret kontingent til 125,00 kr. pr. person. 
 
Godkendt. 
 
Ad pkt. 5: Behandling af forslag fra Laugstyrelsen og forslag indsendt af medlemmerne 
Ingen forslag er modtaget. 
 
Ad pkt. 6: Valg af oldermand samt 2 bestyrelsesmedlemmer (uligeår) 
Intet. 
 
Ad pkt. 7 Valg af kassemester samt 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
Kassemester genopstiller ikke: Holger Hamann blev valgt som ny kassemester. 
 



Bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Ingemann og Joachim Ilsing Sørensen blev genvalgt. Som nyt 
bestyrelsesmedlem blev valgt Rasmus Jensen. 
 
Ad pkt. 8: Valg af 2 suppleanter 
Jytte Winther og Birgitte Magnussen blev genvalgt. 
 
 
Ad pkt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Gerner Lassesen blev genvalgt som revisor og Per Jensen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Ad pkt. 10: Eventuelt 
 
Jens takkede Mogens og Orestes for deres indsats i Bylauget. 
 
Nabohjælp – Der gøres opmærksom på Nabohjælp, og der findes brochurer, hvis nogen er 
interesseret. 
 
Der spørges til legeplads for landsbyens børn – hvor er den endt? 
 
Niels Jørgensen kunne fortælle, at dette projekt er stoppet i kommunen af flere forskellige årsager, 
bl.a. økonomi, og at der findes en legeplads på Vallensbæk Skole mv. Der suppleredes desuden 
med spørgsmålet omkring ansvaret for legepladsen (forsikringsmæssigt), vedligeholdelse osv.  
 
Per har taget billeder til sidste års Skt. Hans bål – der spørges, hvorvidt vi er interesseret i at 
modtage billeder til hjemmesiden, hvilket Bylauget naturligvis er og vil blive bedre til at følge op på.  
 
Der informeres kort om, at bygning på Toftevej er lavet om og skal tages i brug som beboelse for 
asylansøgere. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår de kommer. 
 
Mogens informerede om, at der om ganske snart vil blive etableret en storkerede på hans hus 
Kirkebredegård. Så håber vi også på, at et storkepar vil finde vej til reden. 
 
Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ostebord. 
 
 
Bettina Ramstrup 
Skriver 


