
Generalforsamling i Kattinge Bylaug 2020 
onsdag d. 16. september 19.00 

hos Trine og Henrik i Vognporten, Kattinge Bygade 24A 

Tilstede: Allen Sawitz, Knud og Marianne Bjerrum, Rikke Nyby, Andreas Skottfelt, Trine Dalby, 
Michael Høien, Jesper Tornberg, Carsten Christensen, Kitt Larsen, Karen Faarup, Holger Vilbøl, Pernille 
Larsen, Henrik Mærkedal, Henrik Ingemann Pedersen, Sofie Aalborg, Kirsten Østergaard 

Afbud: Pia Wissing, Kristian Klok, Sara Schmidt 

Dagsorden:  

1. Præsentationsrunde. 

2. Valg af dirigent og referent  

3. Oldermandens beretning v. Michael Høien 

4. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Erfaringer med sidste års opkrævninger.  

5. Valg til bestyrelsen:  

På valg: Michael Høien(Oldermand, Web-redaktør, ), Jesper Tornberg(Næst-oldermand, 
trafikudvalget), Kitt Larsen(sekretær, kasser, redaktør af Kattinge Folk), Trine/Christian Dalby. 

Fortsætter i bestyrelsen: Kristian Klok(trafikudvalget), Kirsten Østergaard Aarup(sekretær), 
Pia Wissing(suppleant). 

Valg af suppleanter:  

Vi opfordrer til at flere melder sig enten til bestyrelsen eller i udvalg 
(fest- mv ). 

Valg af revisor: 

6. Status fra trafikudvalget v. Michael m.fl. 

7. Status vedrørende telemast v. Jesper Tornberg 

8. Status vedrørende fondsansøgninger v. Jesper Tornberg 

9. Indkomne forslag skal indleveres til Oldermanden senest mandag d. 31. august. 
Indkommet forslag:  
Forslag om at etablere et musikarrangement med lokale musikere/sangere (”Musik ved 
Gadekæret”) en lørdag eller søndag fra kl. 12-17. v. Michael Høien 

10. Tilmelding til giftfri haver v. Per Arnmark 

11. Forslag om underskriftsindsamling til fibernet v. Michael Høien 

12. Gadekæret v. Marianne Bjerrum 

13. Evt. 

Bylauget byder på kaffe/the, kage øl og vand. 

  



1. Præsentationsrunde. 

Oldermanden ringede med klokken og mødet kunne begynde med en kort præsentationsrunde. 

2. Valg af dirigent og referent 

Knud Bjerrum blev valgt til dirigent og Kirsten Østergaard blev valgt til referent. 

3. Oldermandens beretning v. Michael Høien 

15. okt. Konstituerende bestyrelsesmøde: Jeg blev valgt til ny oldermand i Bylauget. 
Marianne trak sig ud af Bylauget efter rigtig mange års arbejde. 10 dage efter fik jeg den første 
opringning fra kommunen, der meddelte at borgmesteren kom til Kattinge den 5. november. 
 
5. nov. Borgmesteren kom til Kattinge. Jon Lorenzfeldt stod klar med morgen boller og kaffe, 
som repræsentant for Landsbyudvalgt. Rigtig mange kiggede forbi i løbet af dagen for at hilse 
på og snakke med borgmesteren. Der blev taget mange emner op; mest af alt trafikken - 
startskuddet til en ny omgang i trafikudvalgte - der blev talt om fibernet til husene og udvekslet 
kontakt, så en fra kommunen kunne kontakte os. Næste-oldermand, Jesper Tornberg og jeg var 
forbi og snakkede med borgmesteren i 45 min, og havde trafik og fibernet med som emner. Og 
jeg fortalte om vores fantastiske sammenhold i landsbyen og om Bylaugets arbejde. Fedt med 
så stort et fremmøde. 
 
1. dec. Jul i Kattinge. Igen i år samledes vi på Grønningen for at tænde juletræet,  danse om det 
og selvfølgelig høre det seneste nyt fra Gamle Nissen, som i år blev flittigt pyntet med nissehuer 
og andet godt julestads. Der var ikke meget sne, men det holdt ikke julestemningen tilbage. 
Altid en fornøjelse at ønske god jul til hinanden. 
 
18. jan. Julefrokost i bestyrelsen. Jeg har kun en ting at sige, se at meld jer ind i bestyrelsen, 
for bestyrelsens julefrokost byder på gourmet lige fra mad, snaps, hjemmebrygget øl til nybagt 
brød, listen er lang. 
Så tænke over det - vi når snart til punkt 5. 
 
18. feb. Corona kom til Danmark. Tidligere forår glemmer vi nok alle sent, Corona bankede 
på dørene og ville gerne ind. Men “intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Der var 
rigtig mange, der arbejdede hjemmefra, børnene var hjemme fra skole. Så pludselig var der liv 
på Grønningen, både børn og voksne mødtes. Jeg ved ikke, om det var det, men pludselig fik 
trafikudvalget for alvor blod på tanden. Der var måske lige skabt det overskud til at gøre den 
indsats, som borgmesteren havde opfordret til i efteråret. Men det var dejligt at se, at alle var 
klar til at hjælpe hinanden, det siger rigtig meget om sammenholdet i byen. 
 
23. feb. Fastelavn. Monstre, hekse, pejse, vaskemaskiner, supermænd eller var det Spiderman, 
ridder og kaniner mødte op til “slå katten af tønden”. Fastelavn blev holdt i Brians lade, Tak for 
lån af laden. Lige et spørgsmål Brian - finder du egentlig slik i den lade, sådan året rundt?  
Men igen en utrolig vellykket fastelavn, med glade børn og voksne, super fastelavnsboller og 
godt slik i tønderne. 
 
Foråret trafikudvalget går i aktion. I foråret startede trafikudvalget en kampagne med 
dukker langs vejen. Først kom Lejre Lokalavis, så kom Lorry og til sidst endte vi i TV avisen og 
ramte også en side i B.T. Rygterne siger at CNN også udviste interesse for at lav et indslag….. 
Med den kampagne fik vi politikernes ører og begynder derefter en længere snak med teknisk 
udvalg i Lejre kommune omkring vores situation. Vi fik endelig lavet en trafikmåling som viste, 



at der køre mellem 1.100 og 1.400 biler gennem byen hver dag…. og at 10% af disse køre for 
hurtigt!! Det har nu resulteret i, at vi til efteråret får lavet 2-i-1 vej gennem byen, og til januar 
laves der nye prioritering på trafikpuljen i Lejre kommune, hvor vi forventer at komme meget 
højt op på listen over byer, som skal have lavet yderligere hastighedsnedsættende 
foranstaltninger. Godt gået…. 
 
Foråret Mobilmasten. Samtidig med trafikudvalget, løber der rygter om, at Kattinge skal huse 
en 34 meter høj mobilmast. Jeg tog kontakt til kommunen og de bekræftede dette, og 
budskabet var, at hvis masten kom inden for bygrænsen ville Bylauget blive involveret, men 
stod den udenfor, var de ikke forpligtet til at inddrage Bylauget.  Mobilmast-udvalget opstod og 
har siden arbejdet konstruktivt for at finde en løsning på dette. 
 
13. juni. Arbejdslørdag. Corona-presset lettede lidt i juni, og vi kunne afholde vores 
arbejdsdag, hvor vi fik lavet en masse gode ting. Børne Bylauget lavede aktiviteter med 
børnene. Som aftalt ved sidst generalforsamling lod vi halvdelen af sivende står og skar den 
anden halvdel ned. Tak for lån af de store maskiner, det ville ellers være en umulig opgave at 
nå igennem det hele uden dem. 
Vi lavede ikke fælles spisning i år pga. Corona. 
 
23. juni. Sankt Hans. Sankt Hans blev igen i år fejret uden regn og torden. Rigtig mange var 
med til fælles spisning på Grønningen og det er jo altid hyggeligt.  
Næste år skal vi finde et nyt sted og lave bål, da Keld meget høfligt har bedt os om at kan finde 
et andet sted næste år. Så først en stor tak til Keld for at måtte afholde Sankt Hans i hans mose 
igennem mange år, og så må vi se, hvor vi kan lave bål til næste år. 
 
15. august Høst- og sommerfest. Sommerfesten i år blev anderledes, da vi valgte ikke at sætte 
det stor telt op og lavede i stedet en hestesko af pavilloner med en musikscene og bar ned ved 
petanque banen. Det er den bedste byfest jeg har været med til, fantastisk vejr, super stemning, 
glade børn, masser af live musik, og endnu mere halm☺. Hvis muligt må vi bære konceptet 
videre til næste år, og måske vælge at bruge lidt flere midler til at gøre denne fest fantastisk. 
 
Lejre kommune. Landsbyudvalget har gennem hele 2020 arbejdet med, hvordan man kan 
støtte op omkring landsbyerne i Lejre, et af de punkter de har arbejdet med, er et fælles IT 
forum, hvor landsbyerne kan mødes. Det er egentlig udviklet, og i løbet af efteråret kommer 
der mere info ud om, hvordan landsbyerne kan bruge den. Men der er vidensdeling, info om 
puljer søgning, aktivitetskalender samt nyheder fra landsbyerne. Det bliver også muligt for alle 
borger at oprette aktiviteter f.eks. kunst udstilling, høstmarked, koncerter, hvad som helst som 
kunne have interesse for borgerne i Lejre. Vi vil snart skrive et nyhedsbrev om dette. 
 
Kommunikation i Bylauget. Vi er begyndt at sende nyhedsbreve ud til medlemmerne, sådan 
ca. hver anden måned, vores hjemmeside er blevet forbedret, og man kan på hjemmesiden altid 
finde vores årshjul og andre interessante information om vores arbejde. Vi vil prøve i år at få 
de sidst med i Bylauget, men har ikke rigtig kunne komme rundt i år pga. Corona. Det 
foreningssystem, vi bruger, har nu også en App til Android, og meget snart også til IPhone. Her 
kan I læse nyheder og se kalenderen om vores årshjul. Man skal blot vælge Kattinge, som det 
sted man bor. 
 
Børne Bylaug. Der er blevet dannet et Børne Bylaug. Formålet er at inddrage børnene mere i 
årets begivenheder både med praktiske ting og ideer til disse, samt udvikling af landsbyen. 
Derudover er formålet at mødes sammen til legedage, praktiske dage (som trafik happeningen) 



og aktiviteter i eller uden for byen. Der er fx. også planer om weekend med telt overnatning på 
Grønningen.  
Alle børn og voksne, der vil medvirke til dette, er velkomne.  
Info skab til Grønningen skal også være et sted, hvor der kan kommunikeres med opslag til 
børn og børn imellem.    

4. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Erfaringer med sidste års 
opkrævninger 

Regnskabet godkendt. Budget godkendt.  
Enighed om forhøjelse af kontingent til 100 kr. pr person i husstanden over 18 år. 
Regnskabet er godkendt af revisor Henrik Mærkedal 

5. Valg til bestyrelsen 

På valg: Michael Høien (Oldermand, Web-redaktør), Jesper Tornberg (Næst-oldermand, 
trafikudvalget), Kitt Larsen (sekretær, kasser, redaktør af Kattinge Folk), Trine Dalby takker 
alle ja til genvalg.  
Christian Dalby trækker sig. 

Fortsætter i bestyrelsen: Kristian Klok (trafikudvalget), Kirsten Østergaard Aarup 
(sekretær), Pia Wissing, var suppleant, går nu ind i bestyrelsen. 
Sara Schmidt har desværre valgt at trække sig, hun er gravid med sit andet barn, og har lidt 
svært ved at få familie- og arbejdsliv til at passe ind sammen med Bylaugs arbejdet. Vi håber 
hun vender stærkt tilbage om nogle år. Tak for indsatsen! 

Valgt ind i bestyrelsen: Carsten Christensen, Allen Sawitz 

Valg af suppleanter: Sofie Aalborg  

Valg af revisor: Henrik Mærkedal modtager genvalg 

Konstituerende Bylaugsmøde onsdag d 30. september kl. 19. 

6. Status fra trafikudvalget v. Michael m.fl. 

Trafikhappeningen satte for alvor gang i Kommunen, de var på besøg og blev vist rundt i byen. 
Se også under Oldermandens beretning. 

Forslag om bump/chikaner gennem byer, hastigheds kontrol på 60 km ad Boserupvej ned til 
Kattinge Værk. Undersøger 2 i 1 vej. Der er flere ting i støbeskeen. 

Ændringerne på Buesøvej er ikke noget, vi har ønsket fra Bylauget. 

Holger delte materiale ud fra 1979, hvor der på generalforsamlingen dengang blev gennemgået 
forslag til flere trafikforbedringer; ”Langsom kørsel i Kattinge”  

Interessant, at der næsten ikke er sket noget siden; der er kun lavet et bump ved indkørsel til 
Kattinge fra Buesøvej og Boserupvej 



7. Status vedrørende telemast v. Jesper Tornberg 

På baggrund af at et teleselskab skal opsætte en telemast i området ved Gevninge halvøen, har 
selskabet undersøgt placeringer i Kattinge Landsbys nærhed. Da der er tale om en temmelig 
stor mast (34-36 meter), nedsatte Bylauget en arbejdsgruppe af interesserede vedr. planerne. 
Ved denne gruppes rundspørge i byen, var der en klar holdning til, at en sådan telemast ikke vil 
passe ind tæt på landsbyen og opfattes til gene for landsbyen. Der er pt. hele 58 husstande, der 
har skrevet under på en underskriftsindsamling med ”Nej til en telemast ved Kattinge Landsby 
og nej til en mast på deres grund”. Den store modstand mod projektplanerne, har gjort indtryk 
på Lejre Kommune og teleselskabet, således at de nu aktivt ser på andre placeringer længere 
væk fra byen og områder, der stadig egner sig ift. dækningsforpligtelsen. 

Vi har appelleret til, at selskab og kommune gør som hidtidige praksis og placerer masten, hvor 
der er noget erhverv/industri i forvejen og dermed generer mindst muligt. 

Der er 10 husstande med i arbejdsgruppen, der arbejder på tingene ift. telemasten. Vi følger 
tæt med i planerne, som de udvikler sig og tilser, at vi med byens mandat, får masten længst 
muligt væk - dækningen skal nok blive god for byen uanset.  

Henrik supplerede med, at teleselskab med jævne mellemrum har kontaktet ham mhp at 
placere telemasten på et område ved hans grund, men at det ikke kom videre end det og at han 
ikke er interesseret i en mast på hans grund.  

Stor tak for det store arbejde. 

8. Status vedrørende fondsansøgninger v. Jesper Tornberg 

Bylauget har ansøgt Landsbypuljen om midler til Styrkelse af fælleskab i området og styrkelse 
af mødested på Grønningen, med en række initiativer til alle, herunder særligt også Børne 
Bylaugs initiativer.  
Vi har modtaget tilsagnsbrev med støtte på hele 30.000 kr.  
Vi skal i bestyrelsens videre arbejde facilitere og udvælge ting fra ansøgningsemnerne, som vi 
vil finde tovholdere for og effektivere. Der er blandt andet fundet midler til: Fællestelt til 
Grønningen, borde og bænke sæt, træplader til at bygge en scene op til band til 
sammenkomster, olie til at pleje klatreorm og Gadekærs bro, info skab og mulighed for 
bog-bytte etc. og telte til Børne Bylauget. 

9. Indkomne forslag 

Forslag om at etablere et musikarrangement med lokale musikere/sangere (”Musik ved 
Gadekæret”) en lørdag eller søndag fra kl. 12-17. v. Michael Høien. 

Michael foreslår etablering af ”musikfestival” for børn/unge, voksne fra lokalområdet på 
Grønningen i juni. Folk skal spille gratis. En lørdag eller søndag fra kl. 12-17. 

Plan er man skal cykle dertil. 

Umiddelbart var der tilslutning til det. 



10. Tilmelding til giftfri haver v. Per Arnmark 

Per er desværre ikke til stede, men Knud fortæller at vandværket er tilmeldt til ”Giftfri Haver” 
og opfordrer kun til, at vi også tilmelder Grønningen, hvilket generalforsamlingen synes er en 
god idé. 
Bestyrelsen sørger for at gøre dette. 

11. Forslag om underskriftsindsamling til fibernet v. Michael Høien 

Michael vil lave underskriftsindsamling for at få trukket fibernet fra skabet og ud til husene. 
Jesper Aarup spørges om han vil være med i udvalget, da han tidligere har været involveret i 
bedre internetforbindelse til Kattinge. 

12. Gadekæret v. Marianne Bjerrum 

Marianne spørger til, om der er en plan for rensning af gadekærret.  
Der indkaldes via Group In til at rense andemad op søndag den 27.9 og at der er brug for 
hjælpere. Jesper Weis og Andreas har meldt sig som tovholdere. Kommunen (teknisk 
forvaltning) kan kontaktes for afhentning af andemaden. 

Det har tidligere været foreslået, at der var et område på Grønningen, hvor der ikke blev slået 
græs til glæde for insekter. 
Der blev igen nævnt muligheden for at plante et par frugttræer, men der er alt for fugtigt i 
området bag Gadekæret. 

13. Evt. 

Carsten har desværre ikke fået sit punkt på dagsordenen, hvor han har foreslået at rykke 
fejring af Sct. Hans til nærmeste fredag eller lørdag, så børnefamilierne kan deltage uden at 
skulle hjem op putte børn, fordi de skal i skole dagen efter.  
Der kan derfor ikke stemmes om det. Der var delte meninger, mange ville bibeholde fejringen 
på dagen. 
Vi kan nytænke videre i Bylauget og inddrage Børne Bylauget. 

Allen efterlyser at det store hul, som en lastbil har lavet på Grønningen bliver dækket. I 
regnvejr står det under vand. Carsten har haft kontakt til kommunen x mange, uden de har 
gjort noget ved det, og Carsten har lidt opgivet igen. Måske en anden vil tage over??? 

Allen oplyser at Sussie Arnved, Svinget 3A, har fået plads i Bøgebakken d. 6. oktober. Hendes 
eksmand har planer om at renovere huset og sætte det til salg. Det medfører så også, at Allen 
skal finde et andet sted at bo. Han vil meget gerne blive boende i Kattinge, og spørger til, om 
der er nogen, der har en lejlighed eller lignende til leje i Kattinge eller omegn? 

Knud; orienterer om, at de i vandværket er de ved at udvide forsyningen til Risen, de mangler 
nogle tilladelser og arbejder videre med det. Der er 3 sommerhuse, der ikke umiddelbart er 
interesseret. 

Menighedsrådet; Trine Gylstorff, Knud Bjerrum og John Bødker fra Kattinge blev valgt, der 
mangler stedfortrædere og der opfordres til, at man melder sig. 



Kitt. Omkring jul: Forslag om at tænke anderledes; evt. plante et juletræ, evt. mødes på 
Grønningen juleaften. 
Blandt de fremmødte var man både for og imod at plante et træ. 

Carsten: Har foreslået at vi får en fælles flagstang, der kan stå i hullet/brønden hvor juletræet 
står. 

Kirsten: Efterlyser hjælp til oprydning efter sommerfesten 

Tak til bestyrelsen for årets arbejde. 

Dirigent og referent takker for god ro og orden. 


