Jersie Landsbylaug – Bystævne
Tirsdag d. 5. februar 2019 kl.19.30 i Jersie forsamlingshus
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1. Valg af dirigent.
Flemming Deichmann blev valgt som dirigent.
2. Oldermanden aflægger beretning
Oldermand Niles K. Nielsen fortalte om sidste års arrangementer og forskellige sager, som
landsbylauget og andre borgere har været involveret i. Herunder:
- 2 minus 1 vej:
o Det er opstillet de aftalte steelere og malet omkring dem. Desuden opsat 40 km skilte
(kun anbefalet, påbud). Nu mangler der bump ved indgangsportene.
o m.h.t. ophørsskiltenes har flere nok undret sig over deres placering, men kommunen
kan ikke flytte skiltene, da der ikke er opsat chikaner opstillet på Åsvej, Møllebakken og
. Vi må kæmpe for i hvert fald at få flyttet byskiltet ud forbi de nye huse og lave bump,
som ved de andre byporte.
o Generel enighed om, at hastigheden er sænket, men kun hvis der ikke er modkørende.
Ellers kører mange fortsat stærkt.
- Desværre ingen cykelsti. Vi kæmper videre. Det blev foreslået at markere bedre, at cyklerne
har fortrinsret bag den tykke stribe.
- Jersie skole – ny ejer, men ingen aktivitet
- Privatskolen - fingerplanen godkendt, skolen håber at kunne købe de 2 grunde
- Hjemmeside. Der er nu 85 tilmeldte til nyhedsbrev ud af ca. 140 medlemmer. Ikke tilmeldte
medlemmer opfordredes til at tilmelde sig, da fx landsbybladet formentlig kun vil udkomme
elektronisk i en ikke al for fjern fremtid.
- Jersie Landsby Going Social: denne side var ejet af Sanne Becker, men hun er flyttet fra byen
og har overgivet siden til Landsbylauget, Charlotte Jørgensen er nu administrator, igen
opfordres medlemmer/beboere til at sig denne facebook side, da den er byens Se og Hør på
godt og ondt.
-
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Transport/Logistikcenter
Kommunalbestyrelsen har nu godkendt projektet og der vil blive lavet forslag til lokalplanen.,
det kan blive en hard belastning af Åsvej, og dermed mere ulovlig lastbilkørsel igennem Jersie.

-

-

Ring 5 Motorvej
Motorvejs ideen igen taget op af posen, denne gang er det Køge der presser på, men Solrød
og Greve går heldigvis imod, det siger de ihvertfald.
Træning-og Fitnessområde
Det er igen lykkedes at få tilskud fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, på 126.000, denne
gang til et udendørs Træning-og Fitnessområde på den gamle hockey bane ved siden af
legepladsen på Majengen.
Majengens Grundejerforening har stillet området til rådighed.

Evaluering af årets arrangementer
- Bystævne., omkring 35 personer deltagere
- Fastelavn og gudstjeneste. Fint fremmøde, tak til Forsamlingshuset, Kirken og Majengen for
godt samarbejde som sædvanligt.
- Pinsemorgenkaffe. God tilslutning, godt humør og vejr, samt fin underholdning af Nikolaj
- Jersie Petangue open : aflyst p gr a manglende tilmelding
- Jersie Mesterskaberne.
- Gik fint. James Sørensen vandt. Stor tak til Mogens, som stadig godt kunne tænke sig lidt flere
lokale deltagere.
- Skt. Hans Bål. Aflyst p gr a afbrændings forbud, vi prøver igen i 2019
- Jul i Jersie. Ca. 85 tilmeldte til frokost i forsamlingshuset og mindst 200 deltog i
juletræstændingen. Tak til Nikolaj for musikken, Lars Jørgensen og Sebastian Julemand. Det
fungerede rigtig fint med en flot veteranbil i stedet for hestevognen, og så pyntede det jo, at
Pernille igen dukkede op med alle hestene fra Stald Stenstrup. Tak til familien Svendsen for
fældning, transport og opsætning af juletræet. Tak til Hilmar Thomsen for lån af lift. Tak til Bill
og Mogens G for lysmesterarbejdet.
Alle landsbyens arrangementer er afhængige af, at frivillige hjælper til. Oldermanden sluttede
derfor med, at sige, at han virkelig håbede, at han havde husket at takke alle gode kræfter.
Beretningen blev godkendt
3. Skatmesteren aflægger regnskab
Skatmester Charlotte Jørgensen fremlagde regnskabet for 2017, der viste et overskud på kr. 10.703,56
, 143 betalende medlemmer, regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen forslag.
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5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på kr. 150 pr. år
6. Valg af bylaug
På valg var Niels K Nielsen, Charlotte Jørgensen og Thomas Krog. Alle var villige til genvalg og blev
genvalgt uden afstemning.
7. Valg af suppleanter
1. suppleant Bill Honoré er pr 1 februar indtrådt i Lauget i stedet for Christina Wandel
Per Hangaard er nu rykket op som 1. Suppleant, og genvalgt for 2 år
Annette Petersen blev valgt til ny 2 suppleant, for 1 år.
8. Valg af revisor
Revisor, Pernille Stenstrup var på valg og blev genvalgt.
9. Eventuelt
− Flemming og Mogens G. foreslog en fisketur, hvor man lejer en båd for en dag til kr. 3-4.000 kr.
− Niels spurgte om der var interesse for et besøg på Biogasanlægget, det var der og han arbejder på
sagen.
− Inge Lund fortalte lidt om damernes torsdags klub
Mødet afsluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden.
Efter Bystævnet holdt Else Hougaard et fint foredrag om Livets tilfældighede i Solrød Kommune

6. februar 2019 - NKN, referent

Underskrifter

______________________________
Dato Niels K. Nielsen, Oldermand
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_________________________________
Dato
Flemming Deichmann, Dirigent

