Referat af Generalforsamling Egebjerg Bylaug

1. Velkomst - Peter Funch valgt til dirigent
2. Formandens beretning: Lena Faurschou konstitueret formand siden november. Derfor er
det tovholdergrupperne der fremlægger i forhold til aktiviteterne.
Egebjerg er kommet på verdenskortet. Lena har inden for den korte tid, hvor hun har
været formand, været vidne til 4 udsendelser på landsdækkende tv. ,.. Lena klipper
måske sin beretning ind.
3. -

Velkomstgruppen,

-

Kløverstier,

-

Cyklistgruppen - søger nogen der gerne vil lave en lokal afdeling cyklistforbundet for
Odsherred,

-

Fjernvarme - Morten siger, det bliver til noget, men det går ikke stærkt. Men det
kræver vores opbakning, fra dem i Egebjerg By.

-

Køkkenhaven - husk at det sociale, vægter højere end det praktiske. Startdato først i
april måned. Hver søndag kl. 10.

-

Idrætsforeningen. Det går rigtig godt for foreningen. Håber på at lave parkourbane i
foråret. Yoga er kommet på programmet og Gotved gymnastik. Der kommer flere børn
til, også udenbys fra. 19. marts er der opvisning.

-

Bogby - 15.000 kr. fra Odsherreds kommune til bogprojekt i forhold til børne- og
ungdomskultur.

-

Ny bosætning - der kommer henvendelse om Egebjerg igen vil lave tilflytterdag/
åbenbyprojekt igen, i forhold til at synliggøre byen.

-

VisitEgebjerg - kommer nok ikke til næste år, da der ikke er afsat midler til det.

-

Fiskesøen - projektet er kogt ned til oprydning om søen, og en bænk.

-

Forsamlingshuset - Karl Otto, har skrevet en beretning, og det går ganske godt for
forsamlingshuset. Ny ideer er velkomne.

-

Lars - Hølkerup, er tovholder på grøn forvaltning af Egebjerghalvøen, i samarbejde
med kommunen, arkitekter og planlæggere. Et projekt, om hvordan man får livet
tilbage på landet - aktører er velkomne. Kontakt Morten eller Lars

4. Martin Nybo og Nanna Foss. Egebjerg fabeldyr projektet, udvidet til et forløb, i
samarbejde med keramiker og forfatter, om et kunst projekt i Egebjerg, hvor eleverne
fra skolen er involveret i fortællingerne om fabeldyrene. Et identitetsskabende projekt.
5. Dirigenten erklærer at GF, er lovligt indvarslet.
6. Sander Blohm er valgt som referent.
7. Helle Vibeke og Agnete valgt som stemmetællere
8. Formandens beretning s.ovenstående, pkt. 2 og 3. Marian spørger efter en cafegruppe, og
er interesseret i oprettelse af en cafegruppe, for sat lave cafe i IV-huset. Morten tilføjer,
at IV-huset mangler aktiviteter, for at huset fortsat kan drives frem. Derfor er ideer
velkomne. Hølkerup, har haft stor glæde af at deltage i Landsbymakeoveren, og det er
en ting bylauget støtter op om.
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9. Regnskabet gennemgået af Helena Havbyn. Referatet godkendt uden bemærkninger fra
forsamlingen
10. Valg af formand. Lena Faurschou valgt.
11. Lars Møller genvalgt til bestyrelsen. Claus og Lene valgt.
12. Valg af suppleanter. Nete, Erling Skaale og Jesper Adler valgt.
13. Valg af bilagskontrollanter. Kent Skovgaard
14. Valg af bilagskontrollantsuppleant, Peter Hagelund
15. evt. Ingen bemærkninger.
Jørgen - salgsvogn; foreslår den bliver brugt til bogudsalgsvogn på hans parkeringsplads på
Eskilstrupsvej.
Keld - En tak til dem der laver og udgiver Egebladet. En ros til ildsjælene i området. Har et
forslag til at forskønne søen/ Kim’s hestestykke. Foreslår at den laves til sø igen, så det bliver en
fin velkomst til byen.

