Foreningen

Store Røttinge Bylaug
____________________________________________________________________________________

Referat fra ordinær generalforsamling 01.03.2015
Mødetid og sted
Mødet blev afholdt 1. marts 2015, kl. 10.00 hos Marie Hald Bach og Thomas ??, Store Røttingevej 22,
4733 Tappernøje.
Deltagere
Der var i alt 13 fremmødte.
Mødet i korte træk
Mødet blev afviklet i henhold til den udsendte/omdelte dagsorden.
Formanden (JW) bød velkommen og takkede Marie og Thomas for, at de ville lægge hus til mødet.
1. Valg af dirigent
Gunnar Stobbe (GS) blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt.
Line Stobbe blev valgt som referent.
2. Formandens beretning
Formanden aflagde kort beretning om foreningens arbejde siden ordinære generalforsamling 23. februar
2014.
Hovedpunkterne i beretningen:
- Kloakeringen er færdig. Dog mangler eftergåelse af rabatter og huller i vejen mv.
- Vi har rettet henvendelse til Kommunen om asfalteringen af vejen (nyt slidlag), men har ikke fået
noget officielt tilsagn. Rygterne vil vide, at der vil blive lagt nyt slidlag på vejen, når jorden/hullerne har
sat sig.
- Hovedvandledninger er udskiftet
- Beplantning ved det nye pumpeanlæg og ved Gadekær 1
- Kommunen har plantet (de manglende) træer ved vejen ind til Store Røttinge.
- Store Røttinge Bylaug har efter ansøgning herom til Næstved Kommune modtaget 3.000 kr.
Beretningen kan læses på Store Røttinge Bylaugs hjemmeside.
Til beretningen var der en del spørgsmål og kommentarer, som sammen med bestyrelsens svar gengives
herunder
1. Bliver der foretaget reetablering/opretning af vejrabatterne gennem byen?
Svar:
Vi skal arrangere en gennemgang med Kommunens folk med henblik på at udarbejde en mangelliste.
2. Hvad med vejen ud til de gamle (nu nedtagne) vindmøller?
3. Er der papir på, at vejen er nedlagt som offentlig vej?
Svar:
Vi vil undersøge ejerskabsforholdet vedr. vejen og samtidig forsøge at finde ud af, hvem, der er
ansvarlig for de omfattende skader på vejen.
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Det blev oplyst, at brændeproduktionen er ophørt.
4. Kan gadekærene renses op? Hvad er der penge til?
Svar:
GS forslog, at vi spørger kommunen om den vil tage sig af oprensningen, så kommunens folk selv
kan tage ansvar for de mange regler, der skal overholdes i forbindelse med oprensningen.
Det blev oplyst (Bent), at gadekærene ikke mere fungerer som branddamme.
5. Kan ’Den Grønne Fond’ evt. anvendes til oprensning af gadekærene?
Svar:
Bestyrelsen undersøger sagen nærmere.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Marie gennemgik kort regnskabet for 2014.
Der er indgået 3.000 kr. i tilskud fra Kommunen.
Saldoen er pr. 31.12.2014 kr. 3.874,37.
Bemærkninger/tilføjelser:
Store Røttinge Bylaug er ikke regnskabspligtig overfor Kommunen, så vi kan principielt selv bestemme,
hvordan vi bruger pengene – dog skal midlerne bruges til forskønnelse af fælles grønne arealer og
gadekær.
Regnskabet blev godkendt og er efterfølgende underskrevet af bestyrelsen.
4. Indkomne forslag og synspunkter
Der var ingen indkomne forslag til beslutning.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hele bestyrelsen var på valg, og alle modtog genvalg. Konstituering som hidtil:
Formand
Jan Wold, Muldbjergvej 2, 4733 Tappernøje
Kasserer
Marie Hald Bach, Store Røttingevej 22, 4733 Tappernøje
Sekretær
Gunnar Stobbe, Store Røttingevej 5, 4733 Tappernøje
6. Fastsættelse af medlemskontingent
Spørgsmålet blev drøftet og der fremkom en del kommentarer samt følgende forslag:
1. Vi fortsætter som hidtil med et kontingent på 0 kr. om året.
2. Vi betaler 100 kr. om året pr. husstand.
3. Man indbetaler 100 kr. om året på frivillig basis.
Efter nogen drøftelse blev forslag 2 og 3 trukket tilbage, og det årlige medlemskontingent er fortsat 0 kr.
7. Eventuelt (uden bindende beslutninger)
Under dette dagsordenspunkt drøftedes følgende punkter/forslag:
1. Fibernet:
Der blev omdelt Informations-skrivelse fra fibernet-leverandøren Fibia. Heraf fremgår, ar der afholdes
informationsmøde på Korskildeskolen 11. og 12 2015, kl. 19.00 om ’Tappernøje Fibernet’
Bestyrelsen retter henvendelse til Fibia om, at vi også i Store Røttinge er interesseret i at høre
nærmere.
2. Indkøb af festtelt:
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Der er stor interesse for at der indkøbes et festtelt, men finansieringen hertil er ikke afklaret.
Der blev fremlagt forslag om, at pengene indsamles blandt byens beboere, når vi ved mere mht.
kvalitet, økonomi mv.
3. LAG-midler:
Der blev fremsat forslag om, at foreningen søger midler i LAG-puljen.
JW oplyste, at der i vort område er afsat 4.000.000 kr. i 2015. Man kan søge som privat person
(erhverv) eller som forening. Der kan søges penge til nye projekter, som på en eller anden måde har
betydning for lokalsamfundet - dvs. f.eks. ikke til vedligeholdelse af eksist. anlæg.
4. Fælles køkkenhave:
Der blev fremlagt forslag (Birgit og Tracy) om etablering af en fælles køkkenhave et sted i byen, hvor
der er plads. Hoved-idéen er, at projektet skal styrke fællesskabet i byen.
Forskellige placeringsmuligheder blev nævnt, men der er indtil videre ikke nogen konkrete planer.
5.

Opdatering af SMS-kæde og mail-adresser:
På baggrund af indbruddet hos Ingrid og Holder havde Jytte og Christian fremsendt forslag om, at SMS-kæden
opdateres/genoprettes.
JW oplyser, at den nuværende SMS-boks, som telefonlisten ligger på, er gået i udu, men at JW i foråret
anskaffer en ny boks, og SMS-kæden vil derefter kunne fungere igen.

Det aftaltes endvidere, at vi opdaterer telefonlisten, som sammen med nærværende referat
rundsendes til alle, som hver især er ansvarlige for at kontrollere/rette/tilføje egne oplysninger.
Rettelser sendes til Jan.
6. Oprettelse af telefonkæde (a la skolernes):
Forslaget (fra Jytte og Christian) går på, at der på baggrund af en opdateret telefonliste oprettes en
telefonkæde, hvor der systematisk ringes (efter en liste) til de personer, der ønsker at være på listen.
Bestyrelsen går videre med udformning af listen.
7. Opdatering af hjemmesiden:
Forslaget (fra Jytte og Christian) er en opfordring til, at Hjemmesiden skal ’løftes’ med f.eks. nyt om
borgere og arrangementer, fotos af dagliglivet i byen samt anvisningsforslag til god adfærd. Velkomst
til nye beboere og farvel til fraflyttere.
8. TV-program om Store Røttinge:
JW oplyste, at han er blevet kontaktet af ’nogle TV-folk’, som senere på året vil lave et TV-program
om Store Røttinge.
Vi afventer nærmere fra TV-folkene.
9. Plantning af træer som afskærmning mod vindmøllerne:
JW foreslog, at der i byens ’skel’ mod syd plantes træer til afskærmning mod vindmøllerne.
Spørgsmålet blev drøftet, og der var synspunkter både for og imod.
Man enedes om, at afvente møllernes komme og derefter tage spørgsmålet op igen.
10. Opdatering på hjemmesiden om sociale arrangementer i 2015:
JW gjorde opmærksom på, at der er sat datoer på alle sociale arrangementer i byen – disse fremgår
af hjemmesiden.

01.03.2015 / Line Stobbe
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