Jersie Landsbylaug - Bystævne
Torsdag d. 2 februar 2017 kl.19.30 i Jersie forsamlingshus
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Oldermanden aflægger beretning
3. Skatmesteren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bylaug
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
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 vejen: Ved et beboermøde 15/12 blev der nedsat et udvalg, der efter mødet har
udarbejdet forslag til alternativer til 2 minus 1 vejen, da den ikke synes at øge sikkerheden for
cyklister og samtidigt er til gene for beboere på Yderholmvej. Forslagene er givet videre til
kommunen, der dog ikke vil tage nogle nye beslutninger førend, der har været en ny
trafikmåling formentlig midt i april. Kommunen har dog lovet ikke at beslutte noget uden at
involvere beboerudvalget. Udvalget har bl.a. foreslået at føre cykelstien gennem Jersie. Jorden
er tilsikret, så det er et spørgsmål, om der kan findes finansiering.
- Der er kommet mere ro omkring Jersie skole efter håndværkere regelmæssigt er til stede på
området.
- Jersie privatskole vil gerne købe grunden og bygge en ny skole.
- Der er kommet nyt fortov rundt om petanquebanen.
- Der er indkøbt ét nyt telt til lauget.
- Man kan følge med i livet i landsbyen bl.a. via jersieby.dk og facebookgruppen Jersie going
social.
- Årsarrangementerne har generelt forløbet fint. Ved Sct. Hans var der lidt problemer med
nogle håndværkere, der læssede byggeaffald af på bålet, men problemet blev løst. Der var
nogen færre deltagere ved sommerfesten end normalt. Bestyrelsen håber på bedre deltagelse
i år. Jul i Jersie forløb på hyggelig vis, dog manglede der musik til juletræstændingen, så det vil
bylaugets bestyrelse få arrangeret i år.
Beretningen blev godkendt
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3. Skatmesteren aflægger regnskab
Skatmester Charlotte Jørgensen fremlagde regnskabet for 2016, der viste et overskud på ca. kr. 900.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentsopkrævning blev sendt ud med sidste landsbyblad og 119 beboere havde indbetalt
kontingent ved bystævnet. Det er lidt færre end i 2016, men bladet kom også sent ud, så bestyrelsen
håber på, at flere vil støtte op om foreningen.
4. Indkomne forslag
Da rigtig mange af transaktionerne i forbindelse med kontingentsindbetaling og betaling for
deltagelse i diverse arrangementer efterhånden foregår via MobilePay, ønsker bestyrelsen at oprette
MobilePay erhverv, da betalingerne hidtil er gået gennem skatmesterens private konto. Da der intet
står om tegningsret i laugets vedtægter, kræver det imidlertid, at alle syv medlemmer af bestyrelsen
skal indsende legitimation og underskrive, hver gang noget skal ændres, herunder oprettelse af
MobilePay erhverv. Dette er ret besværligt, men det kræver en ændring i vedtægterne at indføre
tegningsret.
Det blev derfor forslået, at de fremmødte til bystævnet gav tilladelse til at give laugsbestyrelsen
bemyndigelse til at praktisere ”Tegningsret har Oldermand og Skatmester i forening” frem til
Bystævnet 2018, hvor der vil være mulighed for at behandle den fornødne vedtægtsændring.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på kr. 150 pr. år
6. Valg af bylaug
På valg var Charlotte Jørgensen, Niels K. Nielsen og Thomas Krogh. Alle var villige til genvalg og de
blev genvalgt uden afstemning.
7. Valg af suppleanter
2. suppleant Marlene Dahl ønskede at udtræde af bestyrelsen, da hun er flyttet fra Jersie. Lauget
takkede Marlene for hendes kæmpe indsats i bestyrelsen.
Bestyrelsen indstillede Per Hangaard, Møllebakke 19, som ny 2. suppleant for en 2-årig periode. Per
takkede ja. Bill Honoré er 1. suppleant.
8. Valg af revisor
Margit Svendsen ønsker ikke genvalg, derfor indstillede bestyrelsen Pernille Stenstrup, Yderholmvej
45. Pernille blev valgt som revisor.
9. Eventuelt
Der blev diskuteret muligheder for at ”hverve” nye medlemmer til landsbylauget, herunder
information om laugets arbejde og byens arrangementer til tilflyttere. Bestyrelsen har allerede taget
hul på denne diskussion og vil iværksætte nogle initiativer i løbet af 2017.
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12. februar 2017 - Tine Hald
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