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mellem Stenmaglevej og skolen? – Foto: Torben Kamper, Stenmaglevej 15.
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Bestyrelsen pr. 11. november 2009    (uændret fra 2008!)

Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  henninghoejte@gmail.com  5780 5244
Kasserer Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Redaktør/webmaster Martin Bertelsen  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  martin@mber.dk  4027 6599
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@tdcadsl.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   3689 1699
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  3689 1699
Suppleant Hanne Jensen  Stenmaglevej 21 A, 4295 Stenlille  bertoghanne@gmail.com  5826 3541
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3, 4295 Stenlille   5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 5244
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2007) kr. 250,-/påbeg.uge (dep. kr. 500,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet BUDBRINGER – og hjemmesiden WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 41) er torsdag 18/3-2010, og bladet udkommer i starten af april 
måned til. Stof kan afl everes til redaktør og webmaster Martin Bertelsen (se ovenfor).  An-
noncer inde i bladet koster kr. 200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyrere.  
Kontakt bestyrelsen herom. Der følger gratis hjemmesidelink med i annonceprisen. Annon-
cen afl everes som pdf-fi l. Evt. opsætningsarbejde aftales med Lemann Grafi sk (se forsiden).

v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille
Åbent:  ma-fr 9-17.30   .   lø 9-13

Tlf. 57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

0

www.stenlilleblomster.dk
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Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at du 
er meget velkommen til at overføre med-
lemskontingentet på kr. 100,- via netbank. 
Bylaugets bankkonto har reg. 1551 og 
kto. 3516 135 727. 
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan 
se, hvor pengene kommer fra!!!

Ny kropsholdning   v/Tina Madsen, Rolf metode terapeut

Har du et akut problem, som f.eks. hold i nakken eller en iskiasnerve, der 
gør ondt? Blid bindevævsmassage løsner og kommer i dybden her og nu.
Er du træt af tilbagevendende problemer i f.eks. nakke, skulder, ryg eller 
ben? Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at komme til 
bunds i problemerne.
Genfind balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk

Indbrud, overfald, røverier – nej tak

Stenmagle bylaug vil gerne invitere til et møde 
om tryghed og sikkerhed i dit lokalområde, 
lørdag den 16. januar kl. 10 i Fattighuset. Vi er 
nødt til at gøre noget for at sikre os mod den 
voksende bølge af lokale indbrud. 
 
Vi ved alle, at den bedste tryghed skal findes i 
dit eget helt nære område, dvs. på din egen vej 
og i dit eget hus, men et møde som dette, kan 
måske give ideer til, hvordan man kommer vi-
dere, og måske endog være barselshjælper til 
egentlige nabo-grupper, hvis det ellers bliver 
det, der er stemning for netop hos dig. 

Dette møde er ikke lagt op til at være et stort 
borgermøde, men er et lille møde, hvor interes-
serede ildsjæle kan komme for at drøfte, hvor-
dan vi evt. kan komme videre. Der er brug for 
initiativer nu, og har du lyst til at gøre noget, 
så mød op.
 
Hvis der er stemning for det, kan fortsættelsen 
jo blive f.eks. et stort borgermøde – evt. i sam-
arbejde med et par andre borgerforeninger og 
med politi og sikkerhedsfirmaer – men det kan 
også være vi blot bliver enige om at lave lidt 
materiale, og så ellers opfordre til, at man mø-
des i nabo- og vejgrupper rundt omkring. Der 

er også forslag om at lave telefon-kæder, så når 
man ser noget mistænkeligt, kan denne kæde 
aktiveres (alternativt også sms-kæde).  

Men deltag på mødet, og medbring dine egne 
ideer. Her nytter det ikke noget, at vi alle sid-
der og venter på at andre gør noget. Vi snak-
ker så om alt, helt åbent og uden yderligere 
dagsorden end din sikkerhed i lokalområdet.  

Arrangementet er for medlemmer af Sten-
magle Bylaug. Tilmelding til mødet skal ske 
senest søndag 10. januar til Preben Lemann, 
tlf. 4068 0059, eller e-mail til    
lemann.grafisk@gmail.com. Mødet vil foregå 
lørdag den 16. januar kl. 10 i »Fattighuset«, by-
laugets hus, Stenmaglevej 5. 



4   Budbringer nr. 40 – december 2009

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Oldermandsberetning, ved generalfor-
samlingen 11. november 2009

Velkommen igen til Fattighuset, som er by-
laugets base.
Selv om det gør ondt i en gammel samler, må 
vi se i øjnene, at vi har så meget pladsbehov, 
at de gamle tromler nu må ud. Den bedste 
har vi endnu et håb om, at den kan bevares 
på Nyvang, men det håb begynder at svinde, 
– den anden må afgå som skrot.
Vores faste arrangementer i årets løb er forlø-
bet godt. Det drejer sig om juletræstænding, 
påskecykletur, fastelavn, Sct. Hans og kræm-
mermarked.
I denne sommer har vi igen forsøgt at blive 
årets landsby, og vi blev indstillet af Sorø 
kommune.
Det går ud på at sende en ansøgning til Sorø 
kommune, hvor vores Stenmagles fortræffe-
ligheder er præsenteret, det skal samtidig 
passe til årets emne, som i år var »Et eksem-
pel på projektsamarbejde med kommunen«. 
Det lyder noget svært, men vi forsøgte efter 
bedste evne.
Herefter kører løbet. Sorø Kommune skal 
indstille en landsby og økonomiudvalget 
valgte Stenmagle og sendte vores ansøgning 
videre til dommerkomiteen for Årets landsby. 
Slutresultatet blev, at Janderup blev valgt.
Vi har indledt et nyt arrangement, i samarbej-
de med Nyrup Borgerforening, Stenlille Han-
dels og Borgerforening SHHB, Munke Bjerg-
by Borgerforening.

Vi holdt valgmøde i Aktiviteten. Det var rig-
tigt godt besøgt og en succes. Der har været 
nogen kommentarer om Bylaug og politik, 
men jeg mener, at vi er helt rene i kanten her.
Fremtiden ser lovende ud for Bylauget. Der 
sker også mange positive ting omkring os. 
Der indvies en naturcentersattelit Åmose øst 
ved Assentorp 21. nov. kl. 14 af Kongskilde 
friluftgård.
Som det også er foreslået af Preben Lemann 
vil vi også tage intiativ til nabohjælp i forbin-
delse med tyveri. Det er sket flere steder, og 
nu er det helt aktuelt i Stenmagle og Engkro-
gen.
Slutteligt er der alle de muligheder som den 
nye storkommune giver. Det gælder om at 
bruge fantasien og tage ansvar, men gør vi 
det, kræver det også en indsats, så vi skal hu-
ske at vurdere, om det er det, vores medlem-
mer forventer af bylauget. 
Vi mangler stadig folk, der har lyst til at være 
med i bestyrelsesarbejdet, men heldigvis er 
der også mange medlemmer og bestyrelses-
medlemmer at takke for en god indsats, der i 
årets løb har muliggjort bylaugets arbejde og 
arrangementer, ligesom vi fornemmer en po-
sitiv indstilling fra Sorø kommune.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Vores »nye« hjemmeside
Bylaugets hjemmeside www.stenmagle.dk  
har i det forløbne år fået nyt design og ny 
webmaster. Det nye design betyder især, at 
det nu er muligt at få aktuelle nyheder hurtigt 
ind på hjemmesiden, hvilket de fleste nok har 
opdaget. Ofte har der desuden været forom-
taler flere gange af de forskellige aktiviteter, 
så vi alle er blevet gjort meget opmærksom 
på, hvad der rører sig i vores lokalområde. Et 
eksempel var skolens indvielse af den nye le-
geplads i foråret.
Den ændrede hjemmeside har fungeret siden 
februar 2008 og der er et godt stort besøgstal 
på siden, over 1.000 visninger i august 2008 
og ca. 7.000 i alt til nu.
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NONGROWNUPS
Sorøvej 47 . Stenmagle . 4295 Stenlille
Tlf. 5784 0020  .  info@nongrownups.com

www.nongrownups.com

Smart tøj til smarte piger –  også til dig, der er ud over teenage-
alderen, men som alligevel godt vil være lidt smart klædt ...

Dansk Røde Kors

FØRSTEHJÆLPSKURSUS
Stenmagle Bylaug i samarbejde med

Vedlagt dette nummer af Budbringer kan du finde en folder
med tilmeldingsblanket og flere oplysninger om kurserne.

6 timers kursus lørdag d. 6. marts 2010 kl. 9.00-15.00
12 timers kursus lørdagene 20. og 27. marts 2010 kl. 9.00-15.00

Kurserne afholdes på Stenmagle Skole
Instruktør: Jørn Ole Didriksen, Korsør
Tilmelding senest d. 1. februar 2010

til
Britta Bech, Stenmaglevej 6 B, Stenmagle, 4295 Stenlille

Tlf.: 40 98 85 28 • e-mail: sejersdatter@mber.dk
eller brug blanketten på www.stenmagle.dk
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Det sker – i Stenmagle kirke

Lucia søndag 13. december
Som I kan læse i det netop udkomne kirke-

blad, er Lucia en tradition, der går langt 

tilbage i tiden. I Stenmagle og Stenlille går 

traditionen også rigtig mange år tilbage. Vi 

har passet godt på vores flotte hvide kjoler og 

tager dem stadig i brug hvert år.

Det er årets søde konfirmander, der går Lucia 

– og i år falder den 13. december endda på 3. 

søndag i advent. I Stenmagle er det kl. 10.30 

ved Maria Hjort. 

Nytårsdag kl. 14
Den første dag i året – efter en aften med 

krudt og knald. Vi tager hul på et nyt flot 

rundt år 2010. Det er blevet en tradition, at vi 

sover længe og holder gudstjenesten kl.14.00. 

I år holder vi den i Stenmagle kirke. Menig-

hedsrådet er vært med lidt champagne og 

kransekage efter gudstjenesten.

I kan være sikre på, at vi starter gudstjenesten 

med salmen »Vær velkommen Herrens år«.

Godt nytår

Folkekirken er en tøsedreng!
Foredrag, torsdag den 21. januar, kl. 19.30 i 

Stenmagle kirke

Om du er enig eller ej, så bliver det et interes-

sant foredrag med Kristian Østergaard, som 

til daglig er sognepræst i Sorø Klosterkirke og 

en flittig skribent i medierne. »Vær mandige 

og stærke« formaner apostlen Paulus, men 

det er noget, som folkekirken efter Kristian 

Østergaards mening ignorerer. Kristian Øster-

gaard har udgivet en rost prædikensamling, 

samt oversat skuespilleren Sylvester Stallones 

træningstips til dansk, ligesom han har skre-

vet en essaysamling, hvor verdenslitteraturen 

konfronteres med nogle af vore dages store 

problemer. Kristian Østergaard står ved sine 

meninger, og sammen med sin humor er han 

knivskarp i sine synspunkter. 

Der er fri entré og bagefter er menighedsrådet 

vært til kaffe og te.

Siderne her er sakset fra kirkebladet
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Slip musikken løs – i hele din bolig

StreamTech multirumsløsninger med musik i fuld CD-kvalitet. 
Vi har vellydende anlæg til en lav pris og high-end anlæg til absolut fornuftige 

priser. Kontakt os uforpligtende for at få et forslag til en 
løsning, der passer præcist til dig!

Flemming Blaabjerg, Sorøvej 47, Stenmagle, 4295 Stenlille, 5784 0020

www.StreamTech.dk

Fastelavn søndag 14. februar 2010

Søndag den 14. februar, kl. 10.30 i Stenmag-

le kirke. – Som altid slår vi katten af tønden 

til fastelavn i Stenmagle.

I Stenmagle begynder vi med gudstjeneste i 

Stenmagle kirke kl. 10.30, hvor både prinses-

ser og trolde og andet godtfolk må møde op i 

deres udklædninger. Gudstjenesten er en god 

begyndelse på fastelavnsfesten. Fastelavn er jo 

fra gammel tid en kirkelig fest: man festede og 

klædte sig ud den sidste dag, før man indledte 

den lange fastetid før påske.

Efter gudstjenesten, som bliver tilrettelagt i 

børnehøjde, er der tøndeslagning på præste-

gårdens gårdsplads. Der er kåring af katte-

konge og kattedronning – samt af bedste 

udklædte. Når tønden er faldet – går vi i 

konfirmandstuen, hvor Bylauget sørger for 

det praktiske med pølser og brød, kaffe og en 

fastelavnsbolle, som er gratis.
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

Annonce 2007  20/03/07  10:16  Side 1

Generalforsamlingen 11. november

Den årlige generalforsamling blev afholdt i 
Fattighuset. Der var mødt 21 medlemmer 
frem. 

1.  Valg af dirigent/referent. 

Valg af dirigent: Willy Hesselmark (WH) blev 
valgt til dirigent. 
Valg af referent: Marianne Justesen blev valgt 
til referent.
WH konstaterede at generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt.

2.a Oldermandens beretning og godkendel-
se heraf.

Velkommen til Fattighuset, vi mangler plads i 
lokalerne og derfor vil vi skrotte den gule vej-
tromle og afhænde den grønne tromle Ny-
vang. Vores arrangementer er forløbet som de 
plejer. Vi er igen i år blevet valgt til årets 
landsby i Sorø kommune og vi håber at vi bli-
ver valgt  som årets landsby igen til næste år. 
Vi har taget et nyt initiativ sammen med 
Munke-Bjergby Borgerforening, Nyrup og 
Omegns borgerforening og Stenlille Han-
dels-, Håndværker- og Borgerforening har vi 
arrangeret et vælgermøde. Der er indvielse af 

nyt naturcenter i Åmosen lørdag d. 21. no-
vember kl. 14.00. Fremtiden se lovende ud, 
den nye store kommune giver mange fordele.
Beretningen er godkendt. 
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Produktion og salg af økologisk okse- samt svinekød,
grøntsager og meget andet

• Levering til institutioner og private.
• Faste vareture på Sjælland.
• Bondegårdsferie.

– du er også velkommen i vores gårdbutik.

Endv.: Teambuilding-arrangementer.

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester

4173 Fjenneslev
Tlf. 57 80 94 57 el. 40 54 04 57

www.krogagergard.dk

Abonnementsordning med kød og grøntsager

annonce 2007  20/03/07  10:14  Side 1

2.b Udvalgenes beretning.
  
Arrangementsudvalget (Birte Agathon)
Fastelavn gik godt, det samme gjorde af-
faldsindsamlingen den 19. april og cykelturen 
den 3. maj var til alles tilfredshed rigtig god. 
Sankt Hans var en hyggelig aften med godt 
vejr og kræmmermarkedet gav i år et meget 
stort overskud. Den 5. september havde By-
lauget en dejlig tur til møllerne i Åmosen 
med Jørgen Mogensen som guide. Turen til 
Stines planteskole i begyndelsen af septem-
ber var meget givende med ideer til ny plan-
ter i vores haver. Den 29. november er der 
igen juletræstændning i Stenmagle i samar-
bejde med kirken og Maria Hjort.

Blad og hjemmeside (Martin Bertelsen)
Bladene har været som vi kender dem. Vi har 
haft en ny hjemmeside siden 1. februar og 
den er blevet succesfuld med mellem 900 - 
1000 hits om måneden, hvilket må siges at 
være meget flot. Vi savner stof til bladet, så 
kom med det du har til os.

Husudvalg (John Kristiansson)
Vi har fået opsat nye reoler til vores effekter 
ved tromlen og telte. Afhændelse af den 
grønne tromle til Vej og Bro på Nyvang kan i 
øjeblikket ikke lade sig gøre på grund af de-
res økonomi og de har heller ikke mulighed 
for at skaffe plads til tromlen under tag. Vi får 
nøgler og skilt hjem hurtigst muligt. Vi har 

også fået lagt sten foran Fattighuset og det er 
vi meget glade for.

Fondsansøgningsudvalg (Britta Bech)
Vi har ansøgt Trygfonden om tilskud til 1. 
hjælpskursus i Stenmagle. Der er planlagt et 6 
timers kursus og et 12 timers kursus som vil 
foregå en eller to lørdage. Der kommer en fol-
der i næste nummer af Budbringeren om til-
melding. 

Beretningerne for udvalgene blev godkendt 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og 
inventarliste og godkendelse heraf. (Vinni 
Jensen)

Revideret regnskab blev omdelt på general-
forsamlingen og blev godkendt af generalfor-
samlingen.
Inventarliste blev fremlagt og godkendt af ge-
neralforsamlingen.

4. Indkommende forslag. 
  
Der var 5 indkommende forslag, der skulle 
tages stilling til på generalforsamlingen. 

4-1. Forslag fra Hans E. Pedersen med ønske 
om at ændre navnet på Stenmagle Bylaug. 

Navnet ændres fra Stenmagle Bylaug til Sten-
magle Sogns Bylaug 



10   Budbringer nr. 40 – december 2009

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms

For forslag: 0  Imod forslag: 21  Ved ikke: 0
Forslaget er faldet og Bylauget ændrer ikke 
navn.
Bestyrelsen skal arbejde med at inddrage 
yderområderne Assentorp og Vanløse mere i 
bylauget.

4-2. Forslag fra Preben Lemann. 

Bylauget skal oprette selvstændige arbejden-
de udvalg med deltagelse af bestyrelsesmed-
lemmer i udvalgene, dog kan der oprettes ud-
valg uden deltagelse af bestyrelsesmedlem-
mer, såfremt udvalget deltager på bestyrelses-
møder og sender information til blad og 
hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer kan 
maksimalt deltage i 3 udvalg da de også skal 
kunne passe det normale bestyrelsesarbejde 
Udvalgene har et fast punkt på dagsordnen 
til bestyrelsesmøder og pligt til give informa-
tion til blad og hjemmeside om deres aktivite-
ter. 
Et udvalg kan lukke ned efter en godkendelse 
på et bestyrelsesmøde. 
  
For forslag: 21  Imod forslag: 0  Ved ikke: 0
Forslaget er enstemmigt vedtaget af general-
forsamlingen 

4-3. Forslag fra Preben Lemann om ved-
tægtsændring vedr. 6 års reglen. 
          
§ 3b Oldermand, sekretær og kasserer vælges 

hver for en 3-årig periode, og vælges på skift 
så ingen af de 3 afgår samtidigt 

§ 3c Der kan ikke ske genvalg blandt perso-
nerne i § 3b til samme funktion 2 gange 

For forslag: 14   Imod forslag: 4   Ved ikke: 3 
Forslaget om vedtægtsændringer er vedtaget 
af generalforsamlingen 

4-4. Forslag fra Preben Lemann om valg af 
bestyrelsesmedlemmer.
         
§ 3 Bestyrelsesmedlemmer, der kun har delta-
get i en sæson mindre end 3 af de 6 bestyrel-
sesmøder, skal på valg, uanset om man er det 
i forvejen eller ej, og pladsen skal forsøges ny-
besat.

For forslag: 21  Imod forslag: 0  Ved ikke: 0
Forslaget om vedtægtsændringer er vedtaget 
af generalforsamlingen 
        
4-5. Forslag fra Preben Lemann om ændring 
af § 3k. 
      
§ 3k ændres til: Bestyrelsen skal altid give 
suppleanter mulighed for at deltage på alle 
bestyrelsesmøder, hvis de selv ønsker det. 
Disse har dog ikke pligt til det. 

For forslag: 21 Imod forslag: 0  Ved ikke: 0 
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Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Rønnevej 7  .  Stenmagle  .  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  .  4081 5949
lh@lindaskontorservice.dk  .  www.lindaskontorservice.dk

Verdens største producent af Aloe Vera

Forslaget om vedtægtsændringer er vedtaget 
af generalforsamlingen 
        
Bestyrelsen udarbejder nye vedtægter med 
den nødvendige justering af vedtægtsbogsta-
verne som er gældende fra generalforsamling 
11. november 2009.

5. Fremlæggelse af budget (Henning Højte 
Hansen).

Henning fremlagde budget for 2010.
Der var enkelte spørgsmål til budgettet om 
de midler vi har modtaget fra Sorø kommune 
og fortsat søger om fra Sorø kommune.
Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent.
  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 
kr. 100,- pr. husstand. 
Forslaget er vedtaget af generalforsamlingen. 

7.a Direkte valg til sekretariat. 

Marianne Justesen genopstillede som sekre-
tær og blev genvalgt for en ny periode på 3 år.

7.b Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for ny 2 
årig periode. 

Britta Bech, Bo Eriksen og Birthe Kamper 
blev valgt for en ny periode.

7.c Valg af mini. 2 suppleanter. 

Hanne Jensen og Inge Kristiansson blev gen-
valgt som suppleanter for en et årig periode 

7.d Valg af bilagskontrollanter. 

Leif Hansen og Torben Kamper blev begge 
genvalgt.

8. Eventuelt. 

Preben Lemann foreslog, at bestyrelsen skul-
le forsøge at få arrangeret et møde om nabo-
hjælp, set i lyset af de indbrud der har været i 
området i den senere tid. Gerne med deltagel-
se af vagtselskaberne i området og vores loka-
le politibetjent.

Dirigent Willy Hesselmark
Referent Marianne Justesen
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 

§ 1 Navn 
Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug« 4295 
Stenlille. Hjemmehørende i Sorø kommune

§ 2 Formål 
a) Bylaugets formål er at styrke alt af interesse for 
byens og omegnens beboere, - herunder at styrke 
sammenholdet og medvirke til en positiv og kon-
struktiv atmosfære, samt at varetage almene inte-
resser i relation til det offentlige og andre organisa-
tioner. 
b) Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdoms-
arbejdet ved altid at arbejde for at have et aktivt 
ungdomsudvalg, der understøtter idébestemt og 
samfundsengagerende aktiviteter, hvortil der er 
knyttet deltagerbetaling. 
c) Bylaugets arrangementer omfatter studiekredse, 
foredrag og debatskabende aktiviteter, hvortil der 
er knyttet deltagerbetaling.
d) Alle borgere i Sorø kommune samt andre med 
tilknytning til kommunen kan være medlemmer.

§ 3 Bestyrelsen 
a) Bestyrelsen består af en oldermand, en sekretær, 
en kasserer (fmd. for økonomiudvalg), samt 6 eks-
tra medlemmer, så der i alt er 9 medlemmer i be-
styrelsen. 
b) Oldermanden, sekretær og kasserer vælges hver 
for an 3-årig periode, og vælges på skift, så ingen af 
de 3 afgår samtidigt. 
c) Der kan kun ske genvalg blandt personerne i § 
3b til samme funktion 2 gange.

d) Oldermanden, sekretær og kasserer danner by-
laugets sekretariat, og kan træffe alle nødvendige 
hastebeslutninger. Sekretariatets beslutninger skal 
forelægges bestyrelsen på førstkommende møde. 
e) Efter bylaugets etablering i 1998 afgår olderman-
den efter 1. år, sekretær efter 2. år (2000) og kassere-
ren efter 3. år (2001). 
f) Alle øvrige vælges for en 2-årig periode.
g) Udvalgsformandsposterne fordeles af bestyrel-
sen på 1. bestyrelsesmøde efter hver ordinær gene-
ralforsamling via alm. flertalsafstemning. 
h) Bestyrelsen har møde mindst 6 gange årligt. Be-
styrelsesmedlemmer, der kun har deltaget i en sæ-
son mindre end 3 af de 6 bestyrelsesmøder, skal på 
valg, uanset om man er det i forvejen eller ej, og 
pladsen skal forsøges nybesat.
i) På generalforsamlingen vælges mindst 2 supple-
anter (gerne flere), der i valgt rækkefølge kan træde 
ind i bestyrelsen, såfremt nogen udgår.
j) Man udgår af bestyrelsen, såfremt man ikke 
kan/vil være aktiv i mindst 1 udvalg.
k) Såfremt et sekretariatsmedlem afgår i utide, skal 
bestyrelsen vælge et midlertidigt sekretariatsmed-
lem blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer indtil 
næste generalforsamling, der så direkte skal vælge 
en ny person. 
l) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, ind-
går suppleant (efter rækkefølge) i den resterende 
periode. Suppleanten erstatter ikke den afgåede 
persons funktioner. Efterfølgende bestyrelsesmøde 
tager beslutninger vedr. funktionerne. 
m) Bestyrelsen skal altid give suppleanterne mu-

Vedtægterne pr. 11. november 2009
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lighed for at deltage på alle bestyrelsesmøder uden 
stemmeret, hvis de selv ønsker det. Disse har dog 
ikke pligt til det.  

§ 4 Hæftelse/regnskabsår 
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 besty-
relsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være Older-
manden eller sekretæren.
b) Oldermanden kan meddele foreningen kasserer 
fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 
indgåede forpligtigelser.
c) Foreningen hæfter alene med sin formue og in-
gen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæf-
ter personligt for foreningens indgåede forpligti-
gelser.
d) Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september.

§ 5 Generalforsamling 
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed.
b) Den afholdes 1 gang årligt i november måned.
c) Kontingentstørrelse vedtages på generalforsam-
lingen.
d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har stem-
meret.
e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til besty-
relsen. Oldermanden, sekretær og kasserer skal 
dog være min. 18 år.
f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt 
stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.
g) En generalforsamling skal være indkaldt ved 
annoncering i en husstandsomdelt ugeavis - eller i 
medlemsuddelt blad/seddel – senest 3 uger før.
h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 
uge før generalforsamlingen.
i) En ekstra ordinær generalforsamling kan indkal-
des, hvis en fjerdel af de registrerede medlemmer 

eller et flertal i bestyrelsen kræver det.

§ 6 Dagsorden på ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent/referent.
2. a. Oldermandensberetning og godkendelse her-
af.
b. Udvalgenes beretning.
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og inven-
tarliste, og godkendelse heraf.
4. Indkommende forslag. 
5. Fremlæggelse af budget.   
6. Fastsættelse af kontingent.
7. a. Direkte valg til sekretariat.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
c. Valg af min. 2 suppleanter.
d. Valg af bilagskontrollanter. 
8. Evt. 

§ 7 Opløsning 
a) Bylauget kan kun opløses på en generalforsam-
ling – Der skal være 2/3 flertal blandt samtlige 
medlemmer herfor på en ordinær generalforsam-
ling. Såfremt dette ikke kan opnås skal der være 
simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling.
b) Der holdes auktion over bylaugets aktiver og in-
ventar. Det indkommende beløb, samt evt. midler i 
bylaugets kasse, overføres til velgørende formål ef-
ter generalforsamlingens flertalsafgørelse 

Stenmagle, november 2009
Oldermand Henning Højte Hansen. Kasserer 
Vinni Jensen. Sekretær Marianne Justesen.    
Gældende fra ordinær generalforsamling 
november 2009.
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Oplevelser siden sidst

Valgmøde i Aktiviteten 28. oktober

Bylauget havde 28. oktober - i samarbejde med Nyrup og Omegns Borgerforening, Stenlille 
Handels-, Håndværker og Borgerforening samt Munke Bjergby Borgerforening - arrangeret 
valgmøde i Aktiviteten i Stenlille. 
Der var stort fremmøde, og trods kritik af arrangementet, er det startskuddet til et kommende 
samarbejde mellem borgerforeningerne i vores lokalområde. Det kommer du sikkert til at høre 
mere om.

Natursatellit i Åmosen 21. november

På forsiden af sidste Budbringer havde vi et billede af den halvfærdige bålhytte, der nu er ind-
viet. Det skete lørdag den 21. november med deltagelse af rigtigt mange mennesker. Hytten 
ligger på Maglemosevej, en sidevej t.v. fra Assentorpvej godt 1/2 km før Undløse bro.
Mange af de fremmødte skrev sig på en liste for at få et »nøglekort«, så man fremover kan bru-
ge hytten. Det kræver et naturkursus på ca. 3 timer, så de, der får lov til at bruge hytten, føler et 
ansvar for at bevare den samt naturen i lokalomårdet. Alle interesserede kan henvende sig til 
Kongskilde Friluftsgård, hvis man er interesseret i at tage et »nøglekort«.

Som det ses på billederne, var det for en gangs skyld et fl ot solskin. Det tegner godt for hytten!
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Gert Nielsen
Tømrermester

Sorøvej 55-57 · Stenmagle · 4295 Stenlille
Fax: 5788 6631  ·  E-mail: gn-projektering@email.dk

Terrasser, carporte, lofter, vinduer, reparation af tage, kontor indvendig,
ruminddeling, køkken og bad, nybygninger og iøvrigt hvad du ønsker!

TØMREREN
Tlf. 57 88 66 30

Bil 40 30 77 31

Gert visitkort 231105v2  23/11/05  11:59  Side 1

Julestue 22. november i 
Forsamlingshuset
Traditionen tro havde Stenmagle 
Forsamlingshus julestue sønda-
gen før 1. søndag i Advent. Og 
der var fuldt hus med mange 
spændende juleting samt en 
masse andre ting fra lopper til 
bananbladsfigurer... - her til højre 
har vi Chris Danskov som rigtig 
julenisse foran en masse gaver.
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Landbrugs- og entreprenørarb.

Jordbearbejdning

Såning og høst

Skårlægning . presning

etablering af sø . snerydning

Stenmagle Maskinstation
v/Jens Stilling Nielsen . Engkrogen 12 . 4295 Stenlille

tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk

Nu nærmer tiden sig til Aktivitets-
udstillingen i Stenmagle Forsam-
lingshus

Den foregår lørdag den 6. marts 2010 kl. 11-16

Her vil blive vist mange forskellige hobbyer, 
som man kan få inspiration af eller udveksle 
erfaringer om. 

De 14 stande viste i 2009 følgende: Trædrej-
ning, vævning, uldgarn, knipling, strikkede 
ting, sølvsmykker, 3D kort, kort i genbrugs- 

materialer, broderier, raceduer, møller, glas-
ting og filt. 
Fritidsfabrikken i Stenlille vil vise nogle af al-
le de aktiviteter de har på programmet.

Der er gratis entre og husets Cafè  vil være 
åben fra kl. 11.00 til 16.00

Der vil blive arbejdet på de fleste udstillings-
stande, så man kan se arbejdsprocessen.

Der er stadig få ledige pladser tilbage, kontakt 
Hanne på tlf.  4165 7029.

Stenmagle Forsamlingshus bestyrelse.
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Det har formentlig lange udsigter med en om-
fartsvej uden om Stenmagle, og efter kommu-
nen har lavet trafikdæmpende foranstaltnin-
ger på Assentorpvej i Stenlille har vi desværre 
kunnet konstatere, at trafikproblemerne er for-
værret både i Assentorp og på Stenmaglevej.
Desuden ville en omfartsvej egentlig ikke lø-
se problemerne i Assentorp. Dette skyldes, at 
flertallet af de store lastbiler er til Nordisk Ka-
bel og Trådvarefabrik, der ligger ude på As-
sentorpvej lige på den anden side af kommu-
negrænsen i Holbæk Kommune.
Det var vel rimeligt hvis denne tunge trafik 
blev forvist til at slide på vejene i Holbæk 

Lastbiler udenom landsbyerne, tak

Kommune og ikke køre på vore mindre lan-
deveje. 
Både i København og i mange andre byer er 
der så vidt jeg husker noget, der hedder 
tvangsruter for den tunge trafik. Det ville 
hjælpe meget på trafikken i Assentorp og 
Stenmagle med tvangsruter uden om både 
Assentorp og Stenmagle.
Hvis dette så samtidig kunne fremskynde 
den ønskede omfartsvej så vil det være et 
særligt plus.

Hans E. Pedersen
Assentorpvej
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                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
 
 
 
 
 

Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

Den nyligt afholdte generalforsamling gav 
genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer og vi 
ser frem til at fortsætte arbejdet i Bylauget til 
gavn for jer alle. 
Juletræstændingen søndag d. 29. november 
var hyggelig med en dejlig gudstjeneste i 
Stenmagle kirke. Hvorefter vi i samlet trop 
gik ned til præstegårdshaven for at tænde ju-
letræet og hvor julemanden kom på besøg 
med godter til alle. De varme æbleskiver og 
gløgg i konfirmandstuen var tiltrængt efter 
træet var tændt, der havde vi en hyggelig ef-
termiddag, med udlodning af juledekoratio-
nerne.
Så glæder vi os til foråret hvor vi igen kan få 
gang i vores aktiviteter for alle i byen. Har 
du/I en idé til en aktivitet, som vi kan lave i 
bylauget, så kom med et forslag til et bestyrel-
sesmedlem og vi skal arbejde for sagen. 
HUSK AT BESTYRELSEMØDERNE ER ÅB-
NE FOR ALLE MEDLEMMER AF BYLAU-
GET.

Henvend jer til sekretær Marianne Justesen 
(se mail-adresse og tlf.nr. side 2) for at få en 
dagsorden eller komme med forslag, som be-
styrelsen skal tage stilling til. Det er også ved 
henvendelse til sekretæren, at I kan få udleve-
ret adgangskode og brugernavn til bestyrel-
sens lukkede område på vores hjemmeside.

Kommende lokale arrangementer 
Søndag 13. december kl. 10.30: Luciaoptog, 
arr. af kirken (se side 6)

Nytårsdag, fredag 1. januar kl. 14: Nytårs-
gudstjeneste, arr. af kirken (se side 6)

Lørdag 16. januar kl. 10: Møde om tryghed 
og sikkerhed, arr. af bylauget (se side 3)

Torsdag 21. januar kl. 19.30: Foredrag i kir-
ken om en tøsedreng, arr. af kirken (se side 6)

Søndag 14. februar 2009 kl. 10.30: Fastelavn 
arr. af bylaug og kirken (se side 7)

Lørdag 6. marts kl. 9: 6 timers Førstehjælps-
kursus, arr. af bylauget (se side 5)

Lørdag 6. marts kl. 11: Aktivitetsdag, arr. i og 
af Stenmagle Forsamlingshus (se side 17)

Lørdagene 20. og 27. marts kl. 9: 12 timers 
Førstehjælpskursus, arr. af bylauget (side 5)



DONG indviede i 1994 naturgaslageret i Stenlille, hvor der i dag, 1.500 
meter under jorden, er opbevaret over en mia. kubikmeter naturgas.
Det er muligt for grupper på 10-30 personer at få rundvisning på lageret.

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf 4517 1785  •  E-mail hla@dong.dk

Stenlille Naturgaslager

TALCIRKLEN
regnskab

Bogføring & regnskab
Joan Low Har du brug for hjælp �l

bogføring, regnskab, løn 
m.v., så er hjælpen nær.
Timepris kun kr. 250,- + moms

Ugerløsevej 18, 4296 Nyrup - tlf. 2088 1910 - talcirklen@gmail.com - www.talcirklen.dk

En bom eller bil på tværs ?
Som vi skrev i sidste Budbringer (BB 39 side 14) ville vi gerne høre borgernes mening om, hvad 
vi skal gøre mere med hensyn til trafikplagerne på Sorøvej gennem Stenmagle. Dette fordi 
kommunen havde meddelt, at man medtager spørgsmål om omfartsvej uden om Stenmagle til 
dialog med Vejdirektoratet om anlægsarbejder på statsvejene – dvs. at vi her i Stenmagle nok 
ikke kan regne med nogen ændringer fra myndighedernes side.
Man kunne næsten få helt lyst til at sætte en bom eller sin bil på tværs af Sorøvej en dag, sådan 
bare lige for at markere utilfredshed med den høje fart gennem landsbyen og især de mange 
lastbiler, der drøner igennem.
Men det er naturligvis ikke tilladt. Og civil ulydighed - det vil vi da ikke opfordre nogen til.
Hvad siger de beboere, der bor på Sorøvej i Stenmagle ? Det vil redaktionen gerne hermed ef-
terlyse.

Martin Bertelsen


