Generalforsamling
Egebjerg og Omegns Bylaug
21. marts 2018 Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus
Dirigent:
Referent:
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Peter Funch
Lene Hagstrøm Andersen

Tilstede: 20 borgere.
Heraf 5 fra bestyrelsen.

Peter Funch valgt som dirigent. Ingen bemærkninger til indkaldelsen. Generalforsamlingen er lovlig og
beslutningsdygtig.
Stemmetællere vælges, hvis det bliver nødvendigt.
Lene Hagstrøm Andersen valgt som referent.
Formandens beretning. Er sendt rundt på forhånd. Beretningen er godkendt.
Så er der igen gået 1 år, med travlhed og aktivitet på Egebjerghalvøen.
Jeg håber, I har fulgt med i Egebladet og på Egebjergonline, som er de platforme, vi har valgt at informere på.
Vi takker for jeres store smukke arbejde, og gode samarbejde med os!
Vi har i årets løb indgået tættere samarbejde med de aktive kræfter på Egebjerghalvøen, og det arbejde ønsker
vi at fortsætte i fremtiden.
Vi har brug for alle de aktive mennesker, som kunne give en hjælpende hånd, i arbejdet med internet,
idrætsforening, forsamlingshus, cykelstier, Egebjerghistorier, Brochuren om Egebjerghalvøen, Juleudsmykning
m.m., Egebjerg Event, Vore Skole, Egebjerg Nærvarme, Iværksætterhuset, Bogby, Fabeldyr, Sankt Hans på
Sandskredet, Kløverstierne, Projekt Egebjerg, Deltagelse i diverse møder med Odsherred Kommune, som vi
har et forbilledligt samarbejde med, Folkemøde i Jyderup, Vælgermøder, Spiseaften, Projektværktøjer og
projektledelse, og vores ønske om at støtte flere nye initiativer,
Alt dette kræver mange kræfter og meget tid, og vi i Bylauget vil meget gerne formidle kontakten mellem alle
jer, der har lidt tid til at give et nap, og jer der har brug for et ekstra nap.
Jeg vil lige om lidt give ordet til de repræsentanter fra flere af vores aktive grupper, som er til stede i aften, og
derefter vil vi besvare alle de spørgsmål, vi kan, og ellers love at vi finder svaret, og skriver om det i Egebladet.
Først vil jeg fortælle om de opgaver, jeg har været særlig optaget af i år.
Vi bor jo et fantastisk sted, hvor mange gode ideer fødes, og derfor bliver vi spurgt, om vi vil støtte forskellige
projekter, det det vil vi selvfølgelig gerne!

Vi har desværre også oplevet at vores støtte og opfølgning ikke har været tilstrækkelig. Vi arbejder alle frivilligt,
og i nogle perioder er overskuddet stort og til andre tider mindre, og vi har manglet et værktøj, så vi i bylauget
har kunnet give den rigtige støtte og opbakning på de rigtige tidspunkter, derfor er vi nogle, der har taget imod
et generøst tilbud fra Thomas Knygberg, som har undervist os i projektværktøjer, og han har også lovet os et
lille kursus i projektledelse. Vi håber derved at kunne støtte vores projekter mere kvalificeret, men det må vi se
på næste år.
Jeg kan også fortælle at vores brochure om Egebjerghalvøen er på vej til genoptryk meget snart, med enkelte
rettelser og en ny forside, med god hjælp fra Claus Knudtskov. Egebjerghistorierne har været en særlig
fantastisk oplevelse for mig, jeg håber I følger dem i Egebladet.
Nu vil jeg give ordet til tovholderne.
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Ordet til Tovholderne:
Maria Sørensen, velkomstgruppen:
Har deltaget i velkomstmøderne arrangeret af kommunen. Forsøger at være så godt klædt på til disse
møder som muligt – fx at få oplysninger om, hvem der kommer til møderne og hvilke informationer
nytilflytterne søger.
Opfordring: Sørg for at have Egebjergonline opdateret, så det er let for nytilflyttere at finde informationer
om hvad der sker i vores lokalsamfund på Egebjerg-halvøen

Lisbeth Ulrich Hansen:
Cykelstier:
1. etape: cykelsti fra Anneberg til Kildehusene – derefter 2-1 vej gennem Strandhusene.
En udfordring at få bilisterne til at respektere 2-1 vej. Men bilisterne kører faktisk
langsommere gennem Kilde- og Strandhusene, og derfor er områdets beboere også
begyndt at ”bruge” vejen mere.
Næste etape: cykelsti fra Ryttervænget til Egebjerg.
Der laves rundkørsel og sideskifte i Lestrup samt grøfter og nedsivningsbede.
Beplantning og træer (dette forsøges udført i samarbejde med insekt/bi-projekt, så
planterne bliver udvalgt med henblik på at komme insekter og bier til gavn og glæde).
Der laves en bedre busstoppested ved Sølvagervej.
Tidsplan:
• Licitation efter påske
• Byrådet i april
• Start midt i maj
• Færdig i september – vi burde lave et event, når hele stien kan tages i brug!
• Herefter er planen at cykelstien skal fortsætte til Vig
Tak til lodsejere for afgivelse af jord.
Tak til kommunen for et godt samarbejde/dialog.
Kløverstierne (lever endnu !):
Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der er udviklet i samarbejde med bl.a. Friluftsrådet
• Består af fire stier – alle med start og slut ved Egebjerg Skole.
o Byen rundt (2,5 km)
o Stokkebjerg (5 km)
o Ulkerup (8 km)
o Kongsøre (11 km)
• Man forsøger at bruge de stier der i forvejen eksisterer, og derfor indgår Kirkestierne tit i de
planlagte ruter.
Sander, Peter og Lisbeth er de eneste, der er tilbage i Kløverstigruppen.
Pælene er hos Lisbeth og alle placeringerne af pælene er godkendt. Skiltene er også klar.
Alt ligger klart og er tegnet ind på kort – og alt er godkendt. MEN hvis stierne skal blive en realitet, skal
Kløverstigruppen have hjælp til at sætte pæle i jorden. Skoven tager deres pæle, og de pæle der skal stå
ved cykelstien, tager kommunen sig af.
Man ønsker hjælp fra både private og professionelle (forsikring)
Der skal monteres skilte på pælene og skilte på vejnavneskilte.
Desuden lægges ruterne ind op Endomondo, og man vil arbejde på at få lavet en folder til hver rute (hvis
nogen vil hjælpe med denne mere visuelle opgave, kan de henvende sig til Kløverstigruppen v. Lisbeth
Ulrich Hansen)
Håber Kløversterne er færdige til sommer.
Arbejdsdage annonceres i Egebladet og på facebook.
- aftenmøde onsdag d. 4. april kl. 19.00-21.00 (planlægning m.m.)
- arbejdsdage weekenden 26.-27. maj (sætte pæle og montere skilte)

Hvad med vedligehold af stierne/Må man ride på Kløverstiern? Agnete Nielsen
Hvis stierne gror helt til, er det vel tegn på, at stierne ikke er levedygtige, og så må de bare gå til.
Dele af stierne bliver alligevel brugt til ridning – andre steder er det ikke rigtig til at komme til på hest.
Nordea-fonden
- Kystprojekter
- Lisbeth deltog i orienteringsmøde vdr. Kyst-puljen, og vil sammen med gruppen, der opsætter
badebro ved Unnerud Strand, forsøge at søge penge til shelter m.m. ved Unnerud Strand

Morten Hylleberg, Egebladet:
- deadline hver måned d. 20
- Egebladet er drevet på frivilligbasis, og vil altid udkomme en eller anden dag efter d. 20.
- Stor tak til alle de amatørfotografer, der tager så mange flotte billeder på Egebjerg-halvøen.
Egebladet er utrolig glade alle de fotos, som man får lov til at bruge.
Nærvarme:
- gravearbejdet er gået i gang
- generalforsamling d. 17. april 2018
Iværksætterhuset:
- Underværker-puljen (Realdania) er søgt – planen er at søge flere fonde.
- Nye lejere kommer til
- Planen er at etablere en erhvervsdrivende fond, der kan købe/overtage Iværksætterhuset, så det
bevares i fællesskabets hænder og undgår kapitalisering – derfor arrangeres der på et tidspunkt en
lokal crowdfunding.

Susan Baca, biodiversitetskorridor mellem Kongsøre Skov og Stokkebjergskov:
- Idéen er at øge muligheden for at forskellige planter og dyr får det godt i området. Dette kan også
bidrage til at insekter og bier samt gamle sorter af træer/planter vender tilbage til området.
- Der er dannet en gruppe, som kigger på forskellige ruter.
- Man er i dialog med biologer omkring projektet.
Forslag om eventuelt at samarbejde med Kløverstisgruppen. Kommunen har afsat penge til sådanne
projekter, og bl.a. har Kløverstisgruppen samt bi-veje/insektvejs-gruppen været i dialog med kommunen
omkring lignende projekter. Det vil være oplagt at forene kræfterne. Lisbeth Ulrich Hansen
Hvor bredt et areal skal der bruges? Agnete Nielsen
100 meter, og man kan søge EU-midler til pasning af jorden eller måske leje jorden ud.
Hvor lang er korridoren? Hans Henrik Øhlers
ca. 2 km

Anja Jensen, Egebjerg Event:
Danmark Dejligst er igen gået konkurs, og derfor havde de resterende 4 medlemmer af event-gruppen
besluttet at stoppe, men da man fik 3 frivillige ind i foreningen ombestemte de sig, og holder alligevel
koncert 9. Juni 2018. Meld jer som frivillige og støt økonomisk.

Klaus Burrild, Sankt Hans, juleudsmykning:
Opfordrer alle på Egebjerghalvøen til at komme til Sankt Hans på Sandskredet (det er børnevenligt og
hyggeligt). Bagefter kan man tage hjem og spise bøffer ved egne mere lokale bål, når det bliver mørkt.
Lone, der i mange år har stået for juleudsmykningen af Egebjerg, fik sidste år hjælp fra bylauget og
Egebjerg Event til oppyntning. I år er vi blevet et julepynt/udsmykningsudvalg - så nu rykker vi!
Fibernet: der er nedsat en gruppe som undersøger og arbejder på at få bedre bredbåndsforbindelse og
fibernet til de områder af Egebjerg-halvøen, der mangler en bedre forbindelse.

Hans Christian Fausbøll, EIF:
25. marts er der gymnastikopvisning
Onsdag d. 11. april er der GF (Egebjerg Kultur og Forsamlingshus)
Hvis man har idéer til kommende hold i idrætsforeningen, skal man bare komme til EIF, for der er midler i
foreningen til at realisere dem.
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Regnskab – fremlagt af kasserer (Kristoffer Hansen). Ingen spørgsmål, så regnskabet er godkendt.
Forslag om at markedsføre salgsvognen noget mere
Indkomne forslag - ingen
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Helle Vibeke Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen – Christian Baadsgaard Jentzsch er valgt.
Det oplyses samtidig at Christian er blevet valgt ind som suppleant i
Lokaldemokratiudvalget.
Lars Christensen genopstiller ikke – Susan Baca er valgt (vælges for 2 år)
Klaus Burrild er på valg og genopstiller – valgt (2 år)
Lene Hagstrøm Andersen er på valg og genopstiller – valgt
Suppleanter. Ursula Skou, Agnete Nielsen og Jesper Adler valgt.
Kjeld Skovgaard: valgt som bilagskontrollant.
Bilagskontrollantsuppleant: Peder Villemoes Andersen.
Hvem ved noget om Vandværket? Hvordan ”kører” det? Ole Busck
Man bliver indkaldt til GF hvert år per postomdeling. Ellers har de en hjemmeside, hvor man kan finde
oplysninger.
Tak til alle der gør en indsats. Morten Hylleberg:
Anja Jensen:
Der er etableret en fundrasing-gruppe, hvor man søger penge til projekter, som kan komme til gavn for
hele lokalområdet.
Det er desuden en gruppe, hvor man kan hjælpe og sparre med hinanden om fundraising.
- forslag om at tage kontakt til Maibritt Ahasverus (tovholder for fundraising), så man kan forene
kræfterne.
Jesper Adler: forslag om at søge penge til maskiner, der kan slå græs på Kløverstier, bi-veje m.m.
Kan vi slå nogle generalforsamlinger sammen til én? Så kan vi måske bedre koordinere de projekter, vi
taler om? Lisbeth Ulrich Hansen
Idéen har før været oppe og vende på bylaugsmøderne – bylauget vil finde ud af, om det er muligt og giver
mening til næste år at invitere til en ”samlet” generalforsamling, for de foreninger der har lyst.
Referatet godkendt. Egebjerg 23. marts 2018

Dirigent

