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I 2013 blev der af nogle borgere taget initiativ til at stifte et Bylaug for vores sted, med 
baggrund i Næstved Kommunes udmelding om tilgængelige midler til forskønnelse og 
vedligehold af fælles grønne arealer og gadekær. Bylauget blev formelt dannet på den 
stiftende generalforsamling 9.Juni 2013 hvorefter der blev ansøgt om tilskud fra Næstved 
Kommune. Tilskud på kr.3.000.- blev således indbetalt til Bylaugets bankkonto i Møns Bank. 

På den stiftende generalforsamling blev der valgt bestyrelse og vedtaget vedtægter. Efter at 
bestyrelsen havde konstitueret sig selv, blev første bestyrelsesmøde afholdt den 8.September. 
Dette møde blev en praktisk gennemgang af vores by fra den ene ende til den anden, hvor der 
blev anført alle tænkelige forslag til gøremål. Både nogle langsigtede og nogle til umiddelbar 
gennemførelse.

På grund af sygdom i formandens familie det seneste halve år, har energien ikke været til stede 
for at igangsætte de forhold der blev anført. Imidlertid er forholdene af sådan karakter at 
tidspunktet ikke medfører kritiske konsekvenser for byens beboere. Fra undertegnedes side 
tyder alt på at indværende forår kan bruges til at gennemføre den del af bestyrelsens 
beslutninger der allerede burde være udført.

De anførte forslag, der også kan læses på vores hjemmeside (www.store-røttinge.dk), vil være 
åbent for deltagelse og initiativ fra alle beboere.

Der er ikke ankommet nogen respons på bestyrelsens referat, og der er heller ikke kommet 
nogle indvendinger eller andre forslag. Bestyrelsen regner derfor med at de anførte punkter 
anses som rimelige i forhold til at forskønne og vedligeholde vores fælles arealer.

En borger har henvendt sig og påpeget at  vores Bylaug ikke var optaget i oversigten hos 
Næstved Kommune. Undertegnede skrev til kommunen og oplyste om dette, og fik 
efterfølgende svar om at de skulle sørge for at dette blev gjort. (Figurerer i dag på kommunens 
liste).

Byens beboere har siden forrige generalforsamling været engageret i debat om vindmøller og 
kloakering, noget der dog ligger udenfor Bylaugets interesseområde indtil man bliver nødt til at
tage stilling til de praktiske forhold.

Undertegnede vil rette en tak til alle der deltager  på den ene eller anden måde i at gøre vores 
lille by til en perle hvor vi alle trives! En tak til de andre bestyrelsesmedlemmer for den energi 
der bruges til fremme af Bylaugets formål.
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