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Stenmagle · Assentorp · Vandløse

Budbringer
Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Atter generalforsamling i bylauget
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmerne i henhold til vore vedtægter. Den foregår i Stenmagle Forsamlingshus på Sorøvej, torsdag den 13. november kl. 19.30.
DAGSORDEN
1
Valg af dirigent/referant.
2
a.
Oldermandsberetning og godkendelse heraf.
b.
Udvalgenes beretning.
3
Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.
4
Indkomne forslag.
5
Fremlæggelse af budget.
6
Fastsættelse af kontingent.
7
a
Direkte valg til sekretariatet. – På valg i år for en ny 3-års periode er sekretær Preben, der modtager genvalg (men ser gerne at en anden tager over).
b
Valg af bestyrelsesmedlemmer. – På valg i år for en ny 2-års periode er
Kennet, der modtager genvalg.
c
Valg af minimum 2 suppleanter.
d
Valg af revisorer.
8
Eventuelt.

TRYKSAGER TIL ALLE
Mejerivej 8 · 4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 58 · Fax 57 80 42 76 · Bil 40 88 44 75
E-mail: lemann@grafisk.dk · Netsted: www.lemann.dk

Oldermandsævl
Vores generalforsamling er igen
på trapperne, og
det er det denne
budbringer for
det meste handler
om.
På forsiden ses selve indbydelsen til generalforsamlingen, men se side 8 og fremefter. Her
er der vedtægter, forslag m.v. til din forberedelse af årets generalforsamling den 13.
november i Stenmagle Forsamlingshus. Vi
benytter forøvrigt også lige denne lejlighed til
at vise Forsamlingshusets bestyrelse, der også
har flere nye medlemmer, samt lidt udlejningspriser. Se herom side 6.

malt er et arrangement, der afholdes i fællesskab med kirken. Det gjorde det ikke i år på
grund af Kirstens sygdom, men skoleinspektør Peter Svarre satte stemningen i skolens
bibliotek med spil og fællessang.
Sct. Hans og kræmmermarked blev afholdt
og bylaugets stand gav som sædvane et godt
tilskud til økonomien.
Bylauges bestyrelse blev sidste år suppleret
med nye medlemmer. Det har givet nye ideer
og vi håber der vil møde mange op på generalforsamlingen, således at der kan komme en
kreativ debat om bylaugets aktiviteter og
gode forslag til aktiviteter i det kommende år.
Vel mødt til generalforsamlingen.

Det er også nu det er en god lejlighed, for
bestyrelsen at se tilbage på året der gik.

Henning Højte Hansen, oldermand

Vi har haft et meget traditionelt år, hvor de
markante arrangementer er vel gennemført.
Året begyndte med juletræstænding, der nor-

JE

AUTO I UNDLØSE
Billige med alt i reparationer!

• DÆK • BATTERIER • UDSTØDNINGER TIL LAVPRIS!
Skal bilen til syn, klarer vi også det

Hovedgaden 33, Undløse
Tlf./Fax 5912 0022
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Husk allerede NU at sætte × i kalenderen:

Juletræstænding sø. 30. nov. 2003
Alle er velkomne
Program
kl. 14.30
Vi mødes og går en tur i lokalområdet.
kl. 16.00
Juletræet tændes i præstegårdshaven,
til et par fællessange.
Julemanden kommer forbi med
lidt godt til alle.
ca. 16.30
Konfirmandstuen eller skolen
er åben for os alle sammen,
til gløgg og æbleskiver.
Købes til rimelige priser.

Graver ved Stenmagle Kirke, Kaj Ladefoged, siger tak for 16 år.
Den 17. august var min sidste arbejdsdag ved Stenmagle Kirke.
I 16 år har jeg haft et dejligt arbejde ved Stenmagle Kirke og kirkegård.
En tak til menighedsråd og medarbejdere for et godt samarbejde. En stor
tak til menigheden i Stenmagle for et dejligt bekendtskab i alle årene. Jeg
kan fortælle, at jeg er tiltrådt som kirketjener ved Raklev Kirke pr.
1. september 2003. Held og lykke og god arbejdslyst til min afløser.
Kaj Ladefoged
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Ny hjemmeside – nyt design
skrive til min NYE mail adresse som er:
kennet@sponkie.dk.

Fra d. 13 november (efter generalforsamlingen) vil du kunne opleve en helt ny hjemmeside med nyt design og nem navigitation.
Dette sker, fordi jeg længe har ville lave en
pænere side som er nemmere at navigere i.
Desuden er der mange filer på vores gamle
side, der trænger til at blive ryddet helt op,
det gør vi ved at skifte det hele på en gang.
På den nye hjemmeside vil der være mere
interaktivt, med bl.a. et diskussionsforum, så
det er nemt at skrive til bylauget og nemt for
os at skrive tilbage igen. Da jeg gerne vil ha’
en hel masse ideer til hjemmesiden, inden jeg
laver den færdig, er I meget velkommen til at

Senere på året måske først næste år vil byttecentralen følge med i opdateringerne. Så kan
man måske spørge sig selv hvorfor nu alt
denne opdatering, det skyldes at jeg har fået
et program hvor det er muligt at lave en mere
venlig brugerflade og flottere grafik, plus det
er nemmere for mig at holde styr på det hele.
Bylaugets nye hjemmeside kan ses som en
testversion på adressen bylaug.sponkie.dk
det kan den fra mandag d. 13/10-03. Den bliver løbende udvidet, men så har I også chancen for at komme med nogle ideer til mig.
Jeg håber I vil ta’ godt imod den nye hjemmeside.
Med venlig hilsen
Kennet Kristensen
Webmaster for Bylauget
mail: kennet@sponkie.dk

Hovedgaden 48, 4295 Stenlille, Tlf. 5789 0608
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Ungdomsklubben starter igen
Så er det igen tid til de kedelige vinteraftner
med masser af regn og sne og kolde aftner.
Sådan behøver det ikke at være, for med et
medlemskab i Stenmagle Bylaugs Ungdomsudvalg kan det blive meget sjovere.
Når det bliver torsdag er vi nogle unge, der
holder klubaften i skurvognen bag Stenmagle
Skole. Det plejer at være sjovt og hyggeligt. Er
du i aldersgruppen fra 5. klasse til 24 år, så
kom op og vær med!
I klubben sidder vi og snakker, drikker sodavand og spiser chips og slik. Et medlemskab i
klubben koster kr. 50,- årligt, som går til andre
ture.
Programmet for aftenerne i oktober ser således ud:
Torsdag den 16. oktober kl. 19-22
Spilaften – ta’ alle de spil med du vil.
Torsdag den 23. oktober kl. 19-22
Åben for forslag (fx snak, musik, sketch osv.)

Et par fotos fra ungdomsudvalgets folder

Torsdag den 30. oktober kl. 19-22
Gæt og grimasser aften (husk dit gode
humør)

Priser i klubben
Sodavand 4 kr
Chips 6 kr
Marsbar/twist 6 kr
Ellers er der et lille udvalg af diverse andre
ting lige fra 1 kr til 20 kr.
Formand for Ungdomsudvalget
Kennet Kristensen, Æblehaven 12
4295 Stenlille
Tlf. 57 84 02 17, mobil 61 42 51 55
Jeg træffes bedst på mobilen kl. 8-17.
E-mail: kennet@sponkie.dk
Næstformand
Jonna Lemann, Rønnevej 4, 4295 Stenlille
Tlf. 22 96 00 58 eller 57 80 44 76
Træffes bedst på mobilen
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Stenmagle Forsamlingshus
Sorøvej 31 · 4295 Stenlille · Tlf. 5780 4046 eller 5780 5338

Bestyrelsen:
Formand
Næstfmd.
Sekretær
Kasserer
Udlejninger

Susanne Pedersen, Engkrogen 1, 4295 Stenlille
Jytte Norddal Hansen, Merløsevej 19, 4296 Nyrup
J. C. Danskov Frederiksen, Vibevej 4, 4295 Stenlille
E-mail: kolsomosegaard@post.tele.dk
Tove Nikolajsen, Stenmaglevej 34, 4295 Stenlille
Connie Naubæk

5780 5338
5780 3640
5780 4457

bil 2862 4554
bil 2042 3840
bil 2332 6475

5780 4691
5918 8180

bil 4068 3791

Udlejningspriser:
Fredag kl. 18 - mandag kl. 18: forstuer kr. 1000,- / hele huset kr. 1200,- + rengøring kr. 400,Tillæg for service: Buffet kr. 8,- og middag kr. 10,- pr. næse
Andre arrangementer,
fx hverdagsaftener, ring og aftal
nærmere!
Specialpriser ved begravelser:
Gratis lokaleleje, – kaffe, borddækning, kringle, boller, småkager incl. rengøring:
kr. 40,- / næse
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Ny redaktør
Hej alle sammen
Som ny redaktør af
Budbringer vil jeg gerne opfordre alle medlemmer – nye som gamle – til at komme med
stof til vores blad.
Jeg håber at dette lille
suk fra en redaktør som savner stof, vil få jer
alle sammen op af stolen og hen til PC’eren
for at komme med jeres historie. Hvis ikke du
har en PC, eller selv har lyst til at skrive, så
ring og jeg kommer ud og får jeres historie.
Vi ses!
Redaktøren
Marianne Justesen, Sorøvej 90, Stenmagle
4295 Stenlille, tlf. 5780 4062
Træffes bedst efter 16.00.

Økonomiudvalg
Vores økonomiudvalg eksisterer desværre
ikke rigtigt, da der ikke er andre end kassereren der er aktiv i udvalget.
Udvalget har ellers en meget fin tekst på
vores hjemmeside: »Vi arbejder for at skaffe
midler til bylauget via støtteordninger, fonde,
love og regler. Findes der i lokalsamfundet
nogle mennesker, der er skrappe til dette, så
mangler vi meget disse. Herudover gennemgår vi løbende økonomien og skaffer annoncører til bladet. Også her har vi brug for dig!
Kontakt formand Vinni på tlf. 5780 4941.«
Du har således nu en god chance for at få sat
lidt gang i denne del af bylaugsarbejdet! Så
hvis du brænder for lidt med økonomien og
penge, så er det dig vi skal bruge – NU.

VI SKUBBER ALT TIL SIDE FOR DEM

Husk: Medlemskab koster kr. 100,- pr. husstand pr. år. Kan indbetales på vores konto
Reg. 3516 kto. 3516 135 727.

Sorø Maskinudlejning
Ring gern
Metalvej 29 · 4180 Sorø
atalog
e efter vores
helt nye fflotte efterårsk
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71

www.soroemaskinudlejning.dk · sm@soroemaskinudlejning.dk

Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.
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Vedtægterne
§1 Navn
Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug«.
– Hjemmehørende i Stenlille kommune,
4295 Stenlille.
§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 konstruktiv atmosfære,
samt at varetage almene interesser i relation til det offentlige og andre organisationer.
b) Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdomsarbejdet 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 Stenlille kommune samt
andre med tilknytning til kommunen kan
være medlemmer.
§3 Bestyrelse
a) Bestyrelsen består af en oldermand, en
sekretær, en kasserer (fmd. for økonomiudvalg), samt 4 ekstra medlemmer, så der
ialt er 7 medlemmer i bestyrelsen.
b) Oldermand, sekretær og kasserer vælges
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 og kasserer danner
bylaugets sekretariat, og kan træffe alle
nødvendige hastebeslutninger. Sekretariatbeslutninger skal forelægges bestyrelsen
på førstkommende møde.
e) Efter bylaugets etablering i 1998 afgår
oldermanden efter 1. år,
sekretær 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 generalforsamling 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 sekretariatsmedlem afgår i utide, skal bestyrelsen vælge et midlertidigt
sekretariatsmedlem blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalforsamling, 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 funktioner. Efterfølgende bestyrelsesmøde tager
beslutning vedr. funktionerne.

Kaj Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille
Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA ApS.
Aut. Kloakmester

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning
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m) Bestyrelsen afgør selv, om suppleanter indbydes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§4 Hæftelse/regnskabsår
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være oldermanden eller sekretæren.
b) Oldermanden kan meddele foreningens
kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
c) Foreningen hæfter alene med sin formue
og ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt 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 generalforsamlingen.
d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har
stemmeret.
e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til
bestyrelsen. Der kan vælges 1 voksen og 1
ung (16-24 år) pr. husstand. Oldermand,
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 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 sekretariat.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
c. Valg af min. 2 suppleanter.
d. Valg af revisorer.
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) Der afholdes auktion over bylaugets aktiver og inventar. Det indkomne beløb, samt
evt. midler i bylaugets kasse, overføres til
velgørende formål efter generalforsamlingens flertalsafgørelse.

STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE 57 80 50 60
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Forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår følgende:
§3 a) Bestyrelsen består af … samt 4 ekstra
medlemmer, så der ialt er 7 medlemmer i
bestyrelsen
ændres til
Forslag 1
… samt 8 ekstra medlemmer, så der ialt er 11
medlemmer i bestyrelsen.
Forslag 2
… samt 6 ekstra medlemmer, så der ialt er 9
medlemmer i bestyrelsen.
Forslagene forudsætter en forundersøgelse på
generalforsamlingen under dette punkt, så
man ved om der er valgbare kandidater nok
til de hhv. 8 eller 6 medlemmer. Vi har 3 medlemmer som ikke er på valg, og 1 som modtager genvalg. Dvs. forslag 1 forudsætter at der
er 4 nye kandidater, og forslag 2 forudsætter
at der er 2 nye kandidater. Forslag 2 bortfalder, hvis der kan findes 4 nye kandidater, og
begge forslag bortfalder, hvis der ikke kan findes min. 2 nye kandidater.

Preben Lemann foreslår:
A)
§4 d) Regnskabsåret er 1. november - 31. oktober, ændres til: Regnskabsåret er 1. oktober 30. september.
Dette a.h.t. at der skal kunne nås at sendes et
revideret regnskab ud sammen med indkaldelsen. – Derfor er der heller intet regnskab
med i dette blad.
Husk at dine forslag til generalforsamlingen
skal være et bestyrelsesmedlem i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen.
Du kan selvfølgelig altid komme med forslag
til bestyrelsen om alt mellem himmel og jord.
Det behøver ikke kun være i forbindelse med
den årlige generalforsamling. Dit forslag vil
blive taget op på et efterfølgende bestyrelsesmøde, det vil blive behandlet seriøst, og du
vil få et svar. Er det forslag der kræver en bredere debat, kan det blive lagt på hjemmesiden
og bragt i Budbringer etc.

Nyrup VVS- og
El-service aps

Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23
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Vi kunne godt ønske os lidt tilkendegivelser vedr. aktiviteter!
Kryds derfor venligst af udfor de aktiviteter du synes vi skulle tage op i bylauget, og har du
selv forslag, så skriv dem på. Aflever siden til Marianne Justesen, Sorøvej 90 (første hus på højre hånd på Mejerivej!) gerne inden 6. november, eller medbring dem på generalforsamlingen
den 13. november kl. 19.30 i Stenmagle Forsamlingshus, hvor du selvfølgelig kommer!
❑ Istandsættelse af den gamle vejtromle »Helmer«
❑ Være med til at lave arrangementer generelt
❑ Cykel- og/eller vandreture i lokalområdet
❑ Hyggeaftener en gang ugentlig
nogle måneder hver vinter (med
kortspil, lidt banko og kaffe/kage)
❑ Hyggeaftener om vinteren med
lokalhistorie, hvor man også selv
skal prøve at finde noget
❑ Ungdomsarbejde, fx i forbindelse
med ungdomsklubben

CHRIS
JENSEN

❑ Petanquespil og anlæggelse af
bane ved tromlehuset i Stenmagle
❑ Indsamle loppeeffekter og sætte i
stand (til kræmmermarked)
❑ Skakklub
❑ Homeparties
❑ Computercafé
Dine forslag:
❑
❑
❑

STENMAGLEVEJ 20

·

DK-4295 STENLILLE

STENLILLE A/S

TELEFON

57 80 46 00
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Bestyrelsesadresser mv. 2002-2003
Oldermand/kulturfm. Henning Højte Hansen
Kasserer Vinni Jensen
Sekretær Preben Lemann
Ungdomsudv.fm. Kennet Kristensen
Socialudv.fm. Helle Runa
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen,
Redaktør Marianne Justesen
Suppleant Finn Olsen
Suppleant Winnie Jørgensen
Suppleant Birthe Kamper
Revisor Torben Kamper
Revisor Leif Hansen

Engkrogen 16
Stenmaglevej 21A
Rønnevej 4
Æblehaven 12
Mejerivej 17
Rønnevej 8
Sorøvej 90
Engkrogen 3
Sorøvej 72
Stenmaglevej 15
Stenmaglevej 15
Rønnevej 3

4295 Stenlille
4295 Stenlille
4295 Stenlille
4295 Stenlille
4296 Nyrup
4295 Stenlille
4295 Stenlille
4295 Stenlille
4295 Stenlille
4295 Stenlille
4295 Stenlille
4295 Stenlille

h.hoejte@get2net.dk
v-s@mail.dk
lemann@stenlille.bynet.dk
kennet@sponkie.dk
vagn.birte@get2net.dk
mjustesen@msn.dk
finn.olsen@if.dk
lewin@mail.tdcadsl.dk
tkamper@mail.tele.dk
tkamper@mail.tele.dk

Udlejningseffekter for medlemmer:
Video-camcorder, JVC (1999) kr. 50,-/påbeg. uge (dep. 300,-)
Digitalkamera (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 300,-)
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk.
Grill, 50,-/påbeg.uge (dep.100,-)
Pavillon 3x3 m (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 100,-)
Pavillon 3x9 m (2001) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. 300,-)

5780 5244
5780 4941
5780 4476
5784 0217
5780 5287
5780 5534
5780 4062
5780 5369
5780 4732
5780 4732
5780 4441

Preben 5784 0058
Vinni 5780 4941
Henning 5780 5244
Vagn 5780 5534
Vagn 5780 5534
Vagn 5780 5534

Budbringer & hjemmeside
Deadline til næste nummer (nr. 19) er den 14/11-2003, og bladet forventes at udkomme ca. 22/11-03.
Stof bedes afleveret til redaktør Marianne Justesen, Sorøvej 90, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4062. E-mail:
mjustesen@msn.com. Webmaster er Kennet Kristensen, tlf. 5784 0217, E-mail: kennet@sponkie.dk –
bylaugets webadresse: http://LAL.dk/stenmagle – E-mail: stenmagle@email.dk

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 indog udland.
Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:
Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4296 Nyrup
Telefon 4517 1707
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– leverandør af dansk naturgas

