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Frølund GrøntFrølund Grønt
Årstidens friske grøntsager sælges fra 

gårdbutik – lokalt produceret!
Åbent alle ugens dage.

Frølund Grønt v/Trine og Karsten
Sorøvej 64 mellem Stenmagle og Stenlille

Tlf. 57 80 43 71 / 23 20 58 98

Åh nej – ikke nu igen! – og dog...

»Folkeoplysningsudvalget har på sit møde
den 13.12.1999 behandlet jeres ansøgning om
en pavillon i forbindelse med oprettelse af
»en ungdoms hule/klub«, men desværre
kunne udvalget ikke imødekomme ansøg-
ningen, idet det er udvalgets opfattelse, at en
pavillon ikke er et materiel som sådan, men
derimod et bygge- og anlægsarbejde, som
ikke falder ind under folkeoplysningsudval-
gets område.«
– Ja, sådan lød afslaget! I et optimistisk øje-
blik havde vi troet på, at vi, i hvert fald til
vores forsøg på at få en ungdomsklub i gang,
kunne regne med en positiv indstilling fra
folkeoplysningsudvalget, der trods alt i over-
vejende grad består af repræsentanter for net-
op ungdomsarbejdet (idrætten) i kommunen.
Vi må erkende, at så nemt går det bare ikke.
Vi skal regne med, at vi selv her i Stenmagle-
området skal have tingene op at stå, uden
hjælp fra »centralt« hold, og i det lange løb er
det måske slet ikke det værste der kan ske.
Skal vi have gang i noget i lokalområderne,

skal det jo først og fremmest være i kraft af os
selv...
Ungdomsklubben skal nu nok komme i
gang. Vi mangler dog lidt mere respons fra
ungdommen i området, idet de sidste par
arrangementer har været med meget få delta-
gere. Skoleledelsen på Stenmagle Skole er hel-
digvis yderst positivt indstillet, så på et tids-
punkt skal vi nok også få fundet en egentlig
»hule«, der kan være de unges eget sted. En
kombination af dette lille sted og skolens loka-
ler, giver gode muligheder for kommende
aktiviteter...  –  Og helt generelt gælder det, at
det er os selv her i lokalområdet, der skal være
aktive. Vi erkender, at vi skal gribe i egen
barm først og fremmest, og ikke naivt tro på,
at alle fra »centralt hold« også synes, det vi
laver her i lokalområdet bare er alletiders.
Vi skal bevise det først, – og hvis det lykkes
for os, kan det jo være andre lokalområder i
Stenlille kommune  finder på noget tilsvaren-
de.

Preben
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Knive og sakse slibes

Kobber og messing pudsesM E T A L S L I B E R I

v/ Anders Larsen
Mejerivej 20 · Stenmagle
4296 Nyrup 5780 3180

Torsdags chat-cafe 
i forsamlingshuset
Bestyrelsen har vedtaget et nyt initiativ, som
går ud på, at der hver torsdag fra kl. 19-22
holdes åbent hus/hyggeaften i det lille lokale
i forsamlingshuset.
Ideen er, at det skal være totalt uforpligten-
de. Der er intet tema eller arrangement fra
bylaugets side, ligesom man selv skal med-
bringe »vådt og tørt«.
Du kan blot møde op, og se om der nogen at
snakke med. Måske sidder tre andre til et spil
whist, en pilsner eller en kop kaffe. Debatten
er helt fri, og det er næsten kun fantasien, der
sætter grænser.
Det er helt op til den enkelte.
Vi starter torsdag den 17. februar, og holder
åbent hver uge til den 6. april.
Vi håber på godt fremmøde.
Ansvarshavende:
17. februar, Michael Julin, næstformand,
medl.af kulturudvalget og teknikudvalget.
24. februar, Annette Lemann, medlem af
socialudvalget og legepladsudvalget.

2. marts, Vagn Jensen, formand for teknikud-
valget + tromlelauget.
9. marts, Helle Runa, formand for socialud-
valget.
16. marts, Henning Højte Hansen, formand
for kulturudvalget og medlem af tromlelau-
get.
23.marts, Vinni Jensen, bestyrelsessuppleant,
medlem af socialudvalget.
30. marts, Mette Waldgren, bestyrelsessup-
pleant og medlem af socialudvalget.
6. april, Ole Jakobsen, medlem af økonomi-
udvalget.

NYT
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Fastelavn i Præstegården
søndag d. 27. februar kl. 14.00

Som du måske allerede har læst i kirkebladet,
holder vi fastelavnsfest i Præstegården søn-
dagen før selve fastelavn.

Vi mødes udklædte i kirken til gudstjeneste, i
Stenmagle Kirke kl. 14.
I Præstegården slår vi derefter katten af tønd-
en og kårer kattekonge og -dronning.
Vi skal også finde de børn og voksne, der er
bedst udklædt.
Hvis du har lyst til at hjælpe til med forbere-
delserne, så meld dig straks.
Og af hensyn til indkøb m.m., vil jeg gerne
vide ca. hvor mange, der kommer. Det er
ikke bindende, men vejledende tilmelding:
Ring til Annette på 57804476.

RING NU

Katten af tønden
At slå katten af tønden er en af de skikke,
man ikke kender oprindelsen af. Det var hol-
landske bønder, der i 1500-tallet bragte tradi-
tionen til Danmark. Herfra bredte den sig til
resten af landet. 
Der var en eller flere levende katte i tønden
dengang. De har ikke haft det sjovt, mens
mændene kom ridende med køller eller træs-
værd og hamrede løs på tønden. Den der fik
lavet et hul så stort, at kattene slap ud, blev
kattekonge. Men det har sikkert varet længe,
før kattene nærmede sig mennesker igen.
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Sorø Maskinudlejning I/S
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

Tlf. 57 83 20 71 · Bil 30 47 62 16

Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

Æg-trilletur i
Påsken
Igen i år mødes vi til en cykeltur/biltur i
Påsken. Erfaringen fra sidste år viser, at turen
var for lang for cyklisterne, så i år vil turen
være på ca. 10-12 km.

Medbring madpakke og drikkevarer.

Turen starter ved Forsamlingshuset 
Palmesøndag den 16. april kl. 11.

Deltagergebyr: 1 hårdkogt malet æg 
pr. person

Legeplads i
Stenmagle
Selv om der ikke er nogen, der har meldt sig
til at hjælpe os med at lave en legeplads på
Stenmagle Skoles lille boldbane, arbejder vi
ufortrødent videre.

Vi har i uge 5 taget stilling til de indhentede
tilbud og bestiller materialer.
Til afgrænsning af legearealet skal vi bruge
naturstolper på 15-30 cm i diameter og en til
halvanden meter lang. Så hvis du har noget,
der er fældet i orkanen, hører vi gerne fra
dig.
Henvendelse  til Svend Erik 5780 4941 eller
Annette 5780 4476.

Legepladsudvalget

Noget i denne retning
starter vi med...
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Van den Bergh Foods
Stationsparken 25 • 2600 Glostrup • Tlf. 43 28 43 28 • Fax 43 44 54 45

Lokal repræsentant: Ole Jakobsen, Stenmagle • Tlf. direkte 43 28 43 46

U n g d o m s s i d e nU n g d o m s s i d e n
Vi planlægger og planlægger en ungdoms-
klub, og det er jo ikke sådan at klare på 2
uger, som vi også har skrevet før. Det går
endnu langsommere, når vi kun sidder 4
medarbejdere. Vi savner virkeligt lidt opbak-
ning.
Til gengæld har vi også haft mange gode
arrangementer, f.eks. vandlandstur og
idrætsdag.
Udvalget mødes næste gang torsdag den 17.
februar 2000 kl. 19.00 hos Jesper Schrøder,
Stenmaglevej 19.

Videomarathon 
lørdag den 4. marts
Lørdag den 4. marts holder Stenmagle
Bylaugs ungdomsudvalg videomarathon på
Stenmagle Skole. vi starter lørdag kl. 19.00 og
fortsætter hele natten til søndag morgen kl.
09.00. Der vil være mulighed for at købe
sodavand, chips og slik. Søndag morgen

giver vi morgenmad i form af noget
franskbrød og ost. Du er velkommen til selv
at tage sodavand og slik med. Har du nogle
film du synes kunne være interessant at vise
frem for andre, så tag endelig dem dem.

Fra et tidligere ungdomsudvalgsmøde
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BALSLEV er rådgivende ingeniører
og fungerer som et videncenter, der
løser opgaver inden for byggeri,
anlæg & infrastruktur, industri samt
energi & forsyning.

BALSLEV har valgt at koncentrere
sig om det elektrotekniske område
og vores ekspertise dækker alt
inden for:

• Informatik
• Automation
• Elektriske systemer

Mogens Balslev, Rådgivende Ingeniører A/S
Rødovre Centrum 155 • 2610 Rødovre

Lokal repræsentant Henning Højte Hansen, Stenmagle
Telefon: 36 41 00 22 • e-mail: rc@balslev.dk

www.balslev.dk

BALSLEV rådgiver bl.a. inden for automation, el-forsyning, informatik, kommunikation, trafikteknik og sik-
ring. BALSLEVs kunder er bl.a. Dansk Naturgas i Stenlille, Novo Nordisk A/S, Fakse Kalk og Den Danske Bank.

www.balslev.dk

Tilmelding til videomarathon
Navn

Adresse:

Tlf.nr.:

Jeg deltager i ungdomsudvalgets videomara-
thon på Stenmagle Skole lørdag d. 4-3-2000.
Jeg skal ikke betale noget, blot aflevere til-
meldingssedlen.
Afleveres til Kennet Kristensen, Sorøvej 82,
4295 Stenlille, eller Stenmagle Bylaug, Mejeri-
vej 8, Box 18, 4295 Stenlille. Du kan også mai-
le tilmeldingen til os. HUSK navn, adresse,

tlf.nr. i filfælde af aflysning. E-mail adressen
er: kennetk@forum.dk.
Tilmelding senest den 28-2-2000.

Klip ikke –

kopier eller

ring
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Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

Medlemsaften

Kulturudvalget har aflyst den forestående
kultur-/medlemsaften med Lars Nordskov
Nielsen den 8. februar. Det har ikke været
muligt for udvalget at udføre den oplysning
før mødet, som vi mente vi skyldte folk som
støtter op omkring og deltager som nøgleper-
soner.
Vi vil tilstræbe, at mødet med Lars Nordskov
Nielsen afholdes senere.
Vi vil specielt fastholde dette, fordi vi mener
at LNN’s foredrag vil interessere mange bor-
gere her, idet LNN har haft sin barndom her i
lokalområdet. Der må være flere af vores
medlemmer, som kender ham fra deres barn-
dom og skole.
Vi håber på stor tilslutning, når aftenen for-
håbentligt afholdes til efteråret, hvor datoer-
ne på nuværende tidspunkt hedder hhv. tors-
dag den 28/9 og onsdag den 1/11.
Kulturudvalget har sit næste møde den 22.
febaur 2000 kl. 19.30 hos Henning i Engkro-
gen.
Næste medlemsaften er datomæssigt flyttet
fra den 3. april til den 10. april.

Foredrag om Berlin-mur
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LLEEMMAANNNN

Alt i
tryk-
sager

Stenmagle

Mejerivej 8
4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 58
Fax 57 80 42 76
Bil 40 88 44 75

NYT NYT NYT NYT

SE VORES NET.STED

www.lemann.dk

Vi laver alle slags tryk
– tryk du blot 57 84 00 58.

Grafisk

om Berlin-muren af Peter Hammer – mandag
d. 10. april kl. 19.30 i  Forsamlingshuset.

Den 19. november 1989 blev grænsen mellem DDR og Vesttyskland åbnet, og allerede året efter
var de 2 tyske stater lagt sammen.

Siden har Europakortet ændret sig politisk, såvel som geografisk.
Mange, der har været i Berlin, vender tilbage, fordi det er en fascinerende by, med

masser af interessante historier, der knytter sig til delingen og sammenlægningen.
I anledning af 10-års dagen for murens fald, holdt Peter Hammer et foredrag om

dette emne i Sorø, den 19-11-99.
Efter foredraget, som vi håbede aldrig sluttede, mente vi, at medlemmer

af Stenmagle Bylaug også skulle have glæde af denne unikke fore-
dragsholder.
Peter Hammer har adskillige gange været i Berlin, både før og efter
murens fald.
Med stor viden, interessante lysbilleder og tyske aviser, vil han fortælle
om Berlin-murens historie, både før og efter den historiske dag, 9.
november 1989.
En virkelig spændende aften, som vil gøre et dybt indtryk, uanset om
man har oplevet muren eller ej.
Da der ikke vises stærke billeder, er børn velkommen.
Foredraget koster som sædvanlig kr. 20,- pr. person, og maks. kr. 50,-
for en husstand.
Forventes afsluttet ca. kl. 22.
Medbring evt. selv the, kaffe og kage. Øl og vand kan købes.
Evt. yderligere info, ring Helle tlf. 5789 0 121.
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Teknikudvalget

Hvad fik teknikudvalget tiden til at gå med i
1999?
– Holdt 5 møder i forskellige hjem over en

kop kaffe.
– Taget forskellige emner op, som vi mener

har fælles interesser for vores lokalområ-
de:

1. Deltager i trafik-sikkerhedsplan 99 i Sten-
lille Kommune.

2. Søgt om cykelsti fra Stenmagle og til Sten-
lille på Sorøvej.

3. Søgt om fodgængerovergang på Sorøvej
ud for Skolen.

4. Søgt om skilte, der markerer, når cykelsti-
en ophører igennem Stenmagle på
Sorøvej.

5. Søgt om bus-læskure på Sorøvej, hvor bus
13 holder.

6. Søgt om byporte i den sydlige og nordlige
ende af byen.

7. Søgt om at få halveret rumlefelter ved
udkørsel af Stenmagle.

8. Søgt om 40 km/t på Stenmaglevej.

9. Søgt om skolebus på Mejerivej.

10.Flaske- og aviscontainerne flyttet.

11. Besøg på Gaslageret.

12.Søgt om lån af fattighuset.

13.Bedt om en orientering vedr. Stenmagle
Vandværk.

Dette er de sager, som et enigt udvalg har
taget op. Måske dette har sat noget i gang i
dig, så du har fået lyst til at være med?

Vi afholder udvalgsmøde den 14/2 kl. 19.00
hos undertegnede, Rønnevej 8.

På teknikudvalgets vegne
Vagn Dalbjerg Jensen

Tlf. 57 80 55 34

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00
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HÅRDE HVIDEVARER
SERVICE •  REPARATION •  SALG

GORM CHRISTENSEN

FLINTERUPVEJ 29
4180 SORØ

TLF. 57 84 53 24
BIL 20 13 03 79

Aktivitetskalender
v/Michael Julin

Søndag den 6. februar – Budbringer ud
Onsdag den 9. februar – Økonomiudvalgs-

møde / Jesper
Mandag den 14. februar – Teknikudvalgsmøde

/ Vagn
Torsdag den 17. februar – Torsdags-chatcafé /

Michael
Ungdomsudvalgsmøde
Lørdag den 19. februar – Ungdomsudvalg /

Videomarathon
Mandag den 21. februar – Koordinationsmøde

/ Annette L.
Tirsdag den 22. februar – Kulturudvalgsmøde /

Henning.
Torsdag den 24. februar – Torsdagschatcafe /

Annette L.
Søndag den 27. februar – Fastelavn, Bylaug +

Kirke.
Torsdag den 2. marts – Torsdagschatcafe / Vagn
Fredag den 3. marts – Kulturaften
Torsdag den 9. marts – Torsdagschatcafe / Hel-

le R.
Mandag den 13. marts – Bestyrelsesmøde /

Jesper.
Onsdag den 15. marts – Socialudvalgsmøde /

Vinni.

Torsdag den 16. marts – Torsdagschatcafe /
Henning.

Torsdag den 23. marts – Torsdagschatcafe /
Vinni.

Torsdag den 30. marts – Torsdagschatcafe /
Mette.

Torsdag den  6. april – Sidste Torsdagschatcafe
/ Ole.

Mandag den 10. april – Medlemsaften vedr.
Berlinmuren.

Palmesøndag den 16. april – Cykle/Bilskov-
tur.

Fredag den 23. juni – Skt.Hans Fest.

Hermed en opfordring også til alle områdets
foreninger, grupper og enkeltpersoner, der la-
ver noget af almen lokal interesse, til at være
med i denne kalender. – Send datoer til
Michael inden næste deadline. – Et nummer
dækker normalt ca. 3 måneder frem!
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Novation
Zoneterapi
Assentorpvej 111 · 4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 42 eller 21 23 80 41

Kontingent

Der er i dette nummer af Budbringer vedlagt
et indbetalingskort til kontingent for år 2000.
Det er fastsat til kr. 100,- p.a. pr. husstand.
Du har følgende muligheder for at betale
kontingentet:

– At betale på posthus, det koster 10 kr.

– At betale kontant til kasserer Jesper Schrø-
der, Stenmaglevej 19, Stenmagle, telefon 57
84 01 20.

– At overføre pengene fra din bank eller giro-
konto til vores konto i Den Danske Bank,
registreringsnummer 3516, kontonummer
3516 135 727.

Bemærk at der kan være problemer med nog-
le homebankingsystemer, da det ikke er alle
systemer, der kender den nye type indbeta-
lingskort, som vi benytter. Opstår der proble-
mer, er det muligt at overføre pengene som
beskrevet ovenfor.

Men husk i alle tilfælde for jeres egen skyld
at skrive navn og adresse på indbetalingen,
så vi får registreret indbetalingen på den rig-
tige husstand.

Efterlyses: Filatelister
Jeg har en stor spændende samling af fri-
mærker, men desværre ingen i området, at
dele min interesse med. – Jeg hører gerne fra
ligesindede, hvis der er nogen derude et
sted...

M.J. 57 89 0 121

Betaling
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Nuværende vedtægter er fra generalforsamlingen 17.
november 1999.

§1 Navn
Foreningens navn er "Stenmagle Bylaug"

§2 Formål
a) Bylaugets formål er at styrke alt af interesse for byens

og omegnens beboere, herunder specielt at styrke
sammenholdet og medvirke til en positiv og kon-
struktiv atmosfære, samt at varetage almene interes-
ser i relation til det offentlige og andre organisationer.

b) Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdomsarbej-
det ved altid at arbejde for at have et aktivt ungdoms-
udvalg.

§3 Bestyrelse
a) Bestyrelsen består af en oldermand, en sekretær /

næstformand, en kasserer (fmd. for økonomiudvalg),
samt 2, 4 eller max. 6 ekstra medlemmer, så der altid
bliver et ulige antal ialt.

b) Oldermand, sekretær/næstformand og kasserer væl-
ges hver for en 3-årig periode, og vælges på skift, så
ingen af de 3 afgår samtidig.

c) Der kan kun ske genvalg blandt personerne i §3b til
samme funktion 2 gange.

d) Oldermand, sekretær/næstformand og kasserer dan-
ner bylaugets præsidie, og kan træffe alle nødvendige
hastebeslutninger. Præsidiebeslutninger skal fore-
lægges bestyrelsen på førstkommende møde.

e) Efter bylaugets etablering i 1998 afgår oldermanden
efter 1. år, sekretær/næstformand efter 2. år (2000) og
kassereren efter 3. år (2001).

f) Alle øvrige vælges for en 2-årig periode.
g) Udvalgsformandsposterne fordeles af bestyrelsen på

1. bestyrelsesmøde efter hver ordinær generalforsam-
ling via alm. flertalsafstemning.

h) Bestyrelsen har møde mindst 6 gange årligt.
i) På generalforsamlingen vælges mindst 2 suppleanter

(gerne flere), der i valgt rækkefølge kan træde ind i
bestyrelsen, såfremt nogle udgår.

j) Man udgår af bestyrelsen, såfremt man ikke kan/vil
være aktiv i mindst 1 udvalg.

k) Såfremt et præsidiemedlem afgår i utide, skal besty-
relsen vælge et midlertidigt præsidiemedlem blandt
de valgte bestyrelsesmedlemmer indtil næste general-
forsamling, der så direkte skal vælge en ny person.

l) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indgår en
suppleant (efter rækkefølge) i den resterende periode.
Suppleanten erstatter ikke den afgåede persons funk-
tioner. Efterfølgende bestyrelsesmøde tager beslut-
ning vedr. funktionerne.

m)Bestyrelsen afgør selv, om suppleanter indbydes til
bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§4 Hæftelse/regnskabsår
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelses-

medlemmer, hvoraf den ene skal være oldermanden
eller sekretær/næstformand.

b) Oldermanden kan meddele foreningens kasserer fuld-
magt til at modtage indbetalinger og betale indgåede
forpligtelser.

c) Foreningen hæfter alene med sin formue og ingen
medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter per-
sonligt for foreningens indgåede forpligtelser.

d) Regnskabsåret er 1. november - 31. oktober.

§5 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed.
b) Den afholdes 1 gang årligt i november måned.
c) Kontingentstørrelsen vedtages på generalforsamlin-

gen.
d) Alle fremmødte medlemmer fra 11 år har stemmeret.
e) Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen, dog skal

man være min. 11 år og der kan kun vælges max. 1
voksen og 1 ung (11-24 år) pr. husstand.

f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt stem-
meflertal uanset antallet af fremmødte.

g) En generalforsamling skal være indkaldt ved annon-
cering i en husstandsomdelt ugeavis - eller i medlem-
suddelt blad/seddel – senest 3 uger før.

h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.

i) En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes,
hvis en fjerdedel af de registrerede medlemmer eller
et flertal i bestyrelsen kræver det.

§6 Dagsorden på ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent/referent.
2. a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf.

b. Udvalgenes beretning.
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og

inventarliste og godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. a. Direkte valg til præsidie.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
c. Valg af min. 2 suppleanter.
d. Valg af revisor.

8. Eventuelt

§7 Opløsning
a) Bylauget kan kun opløses på en generalforsamling. –

Der skal være 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer
herfor på en ordinær generalforsamling. Såfremt dette
ikke kan opnåes skal der være simpelt flertal på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

b) Evt. midler i bylaugets kasse overføres til almennyt-
tigt formål efter generalforsamlingens flertalsafgørel-
se.

Vedtægter 1999
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Referat af Generalforsamlingen i Stenmagle
Bylaug onsdag den 17.11.1999  (Beslutningsreferat)
1)
Til dirigent valgtes John A. Jensen.
Til referent valgtes Niels G. Sørensen.
Der valgtes 2 stemmetællere: Peter Svarre og
Susanne Petersen.
2)
Oldermanden aflagde beretning for perioden
1.11.98-31.10.99
Efter en kort debat  godkendtes beretningen.
3)
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
Et medlem gav udtryk for, at der burde have
været forelagt et budget for det kommende regn-
skabsår.
4)
Der var fra bestyrelsen kommet forslag til nye
vedtægter.
Et medlem foreslog som ændring, at udvalgs-
formændene var medlemmer af bestyrelsen. For-
slaget blev ikke vedtaget. Det blev vedtaget at
"præsidiebeslutninger skal forelægges bestyrelsen
på føstkommende møde." - tilføjes til 3d.  
4b Det første ord ændredes fra "Formanden" til
"Oldermanden"
5c Ændringsforeslaget "og udgør p.t. kr. 100,- pr.
husstand p.a." blev fjernet.
5d Det blev foreslået, at 2 fremmødte medlemmer

pr. husstand havde stemmeret, men kun 10 stemte
for (13 imod). Det af bestyrelsen foreslåede blev
derefter vedtaget.
6.3: Det blev tilføjet "....revideret regnskab og
inventarliste og godk...)
6.2 "2b Udvalgenes beretning" indsættes.
6.5 Bliver til "Fremlæggelse af budget" og
6.6 "Fastsættelse af kontingent".
6.6 bliver til 6.7
6.7 bliver til 6.8
5)
Kontingentet fastsættes til 100 kr. pr. husstand.
6)
a) Direkte valg til præsidie. Oldermanden blev
genvalgt..
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges
3.  Kandidater: Dennis Runa (ønskede genvalg),
Henning Højte Hansen (ønskede genvalg) og Ole
Jakobsen  (ny kandidat). Alle 3 blev valgt.
c) Valg af min. 2 suppleanter. Kandidater: Mette
Valgreen (1. suppleant), Vinni Jensen (2. supple-
ant).  Begge blev valgt.
d) Valg af revisorer. Kandidater: Kim Jørgensen og
Frank Larsen. Begge blev valgt.
7)
Eventuelt: - Det blev foreslået, at man fik en juri-
disk bedømmelse af vedtægterne. - Det blev fores-
lået, at man overvejede, at revisorer var bilagskon-
trollører. Næstformanden takkede dirigenten for
god ledelse.

Generalforsamling 1999
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Stenmagle Budbringer udgives af Stenmagle
Bylaug

c/o Lemann Grafisk, Mejerivej 8
Stenmagle, Box 18, 4295 Stenlille.

Ansv. Preben Lemann.
Stof til næste nummer bedes afleveret 

senest 23. april 2000 (Påskedag). 
Nr. 9 udkommer primo/medio maj 2000.

Til minde om vores far
– pedel Karl Nielsen
Hvordan skal man beskrive et 84-årigt langt liv, gan-
ske kort?

Fatter voksede op sammen med en mor og far
og søskende, som han elskede og værnede om, samt
havde en dyb respekt for. Ingen kunne som han,
beskrive livet derude på mosen. »Og nattergalen
slog sine skønne triller, det var en fryd for øret, også
for øjet. Der var en dejlig fred over mosen, når det
blev aften, og solen sendte sine sidste stråler over
det smukke landskab, og når den igen stod op, gen-
tog det samme panorama sig.«

Senere som voksne, når vi kørte tur derude,
kunne fatter beskrive hele sceneriet.Så når man stod
oppe på Brunerbakken, ja, så kunne man næsten se
ham komme futtende i sine træsko, som farmor
havde rullet gløderne fra kakkelovenen i, når det
var vinter, eller man kunne se ham for sig, gå og
plukke vilde blomster, og sælge dem til »Tyk Karl«
for en 25-øre.

Som ung kommer fatter op at tjene på Nyru-
pgården, og bliver desværre alvorligt syg, og da
pennicilinet ikke var så langt fremme dengang, tog
det ham to et halvt år at komme på højkant. Han
mistede den ene lunge. Mens han lå på sygehuset i
Sorø, delte han stue med en frisør/barber, som han
kom i lære hos. I 41-42 fik han så sin egen barbers-
hop over på den anden side af gaden, og han møder
samtidig mor. Sød musik opstår, de flytter så over i
Sorøvej nr. 82 (foto øverst), hvor folk kommer lang-
vejs fra, for at blive »raget« og klippet. Senere tager
fatter på nogle kurser og bliver nu også forsikrings-
mand.

1-8-1958 bliver et vendepunkt for far. Da
begyndte han nemlig som pedel på Stenmagle Cen-
tralskole, og dette erhverv optog ham de næste 22
år. Som han skrev i sin afskedstale den 15. februar
1981: »Alle træer og buske omkring skolen har jeg
fulgt i væksten år efter år, - det har været en fryd at
se det vokse op og danne læ. Stenmagle Skole har
ikke været som arbejdsplads for mig. Det har været
som min virksomhed, og det skulle bare fungere alt
sammen, så at alle, der færdes på skolen kunne føle
sig tilpas og få en følelse af at de var velkomne«.

Men selv om far stoppede som pedel, havde
han stadig sin gang på sin skole, men nu som biblio-
tekar, og han havde sin egen »filial« på De gamles
Hjem i Nyrup.

Far holdt meget af »de gode gamle dage«, en
familiesvaghed? Fortiden blev vigtig for ham, og da
han var holdt op som bibliotekar, og han og mor var
flyttet ned i Æblehaven, blev der herfra korrespon-
deret flittigt med Lokalhistorisk Arkiv.

Men årene, ja de går jo ikke sporløst hen over
os, og i oktober 98, flytter far og mor ned i beskyttet
bolig under Skovglimt. Du elskede at være ude i
Guds frie natur, også når du var på besøg i det gam-
le hus, så sad du ude i gården, sad og så over mod
Præstegården og anlægget, og tænkte på gamle
dage. Din standardreplik på om du havde det godt?
»Jeg har det jo godt, jeg får jo god mad hver dag, ik-
sant mor?«.

Tak fordi vi var så heldige, at netop du blev vores far. 
Og tak fordi du lærte os så utroligt mange ting i livet.

Lykke



Besøg et naturgaslager
Stenlille Naturgaslager har etableret et besøgscenter, hvor grupper
på 10-30 personer efter aftale kan få mere at vide om naturgas og
naturgaslagre. En udstilling fortæller om DONGs aktiviteter i ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4996 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Bagsiden
Bagsiden vil gerne fortælle lidt om forsiden!
Vi er nemlig så heldig, at der i bylaugets
bestyrelse sidder en knalddygtig kunstner.
Det er vores næstformand Michael Julin. 
Michael har lavet mange forskellige spæn-
dende ting, bl.a. en flot plakat for kommunen
i forbindelse med jubilæet for få år siden. I
årenes løb er det blevet til mange malerier og
tegninger, og nu er det endelig lykkedes at

overtale ham til at begynde på at fremstille
lokale billeder af typiske ting fra vores egn.
Helt naturligt blev starttegningen Stenmagle
Kirke, som vi ikke her vil skrive en masse
om, idet kirken har fået fremstillet en 8 sider
stor, farvestrålende brochure. Besøg selv kir-
ken, hvor du også vil kunne få fat i brochu-
ren. – Michael har lovet at lave en forsideillu-
stration til hvert nummer, så glæd dig allere-
de nu til næste nummer. Nu bliver bladene
endnu mere værd som samlerobjekt.

Preben

 


