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TRYKSAGER TIL ALLE

Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Juhuu – nu har vi snart en rigtig flot skole. Den skulle godt nok have været færdig til jul, men et godt resultat
kan man godt vente lidt på. Det har været et specielt år for lærere og elever, og der arbejdes fortsat i midlerti-
dige lokaler og containere, men nu kan alle se en ende på det. – Der er indbudt til »Ibrugtagningsfest« for alle
interesserede, også selv om man ikke har børn på skolen. I det nyeste skoleblad »Nuntius« har skoleinspektør
Peter Svarre vovet at offentliggøre datoen, lørdag den 6. april, så med alle mulige forbehold viderebringer vi
den her. Der er endnu ikke nærmere vedrørende klokkeslet eller indhold af arrangementet.

        



Vi står foran 2 spændende
traditionsrige arrangementer. 

Det første er  Fastelavns-
arrangement i præstegården.
– Det foregår søndag den 24.
februar 2002 kl. 14.00. – Igen i
år hjælper vi vores præst med
arrangementet. I kirkebladet
har Kirsten skrevet: Efter bør-
ne- og familiegudstjenesten
slår vi katten af tønden i præs-

tegården. Menighedsrådene byder på kaffe/te
/sodavand og en fastelavnsbolle, og bylauget
er behjælpelig med det praktiske. Alle børn og
voksne i Stenmagle og Stenlille sogne er vel-
komne. 

Det andet er den kombinerede Cykel- og
ægtrilletur, som i år er Palmesøndag den 24.
marts kl. 10. – Vi cykler af sted fra Stenmagle
Forsamlingshus. Medbring mad og drikkelse
samt et smukt dekoreret æg pr. deltager.

Cykelturen er ikke længere end den kan kla-
res af alle, og slutter ved Stenmagle skole, hvor
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GårGårdbutikken »Frølund Grønt«dbutikken »Frølund Grønt«
Stort udvalg af årstidens danske grøntsager

og frugt mv. – sælges fra gårdbutikken.

Åbningstider mandag 9.30-18.00, tirs/ons lukket,
torsdag 9.30-18.00, fredag 9.30-19.00, lør/søn 9.30-18.00.

»Frølund Grønt« v/Trine og Karsten
Sorøvej 64 (mellem Stenmagle og Stenlille)

Tlf. 57 80 43 71 / 23 20 58 98

Afsted både 24. febr. og 24. marts

Oldermand
Henning Højte
Hansen, Engkrogen

vi triller æg på legepladsen bag skolen. Efter
præmieoverrækkelsen giver bylauget kaffe og
kage.

Mon ikke vi kan få lokket LongJohn med på
cykelturen i år? Her var den i aktion under
cykelstiarrangementet sidste år.

Hvis du modtager girokort, men har betalt
årets kontingent, skal du ikke opfatte det som
en rykker eller betale en gang til. Det er bare
nemmest for os at vedlægge et hver gang.

Henning
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Sorø Maskinudlejning I/S
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

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.

Generalforsamling 22.november

1. Valg af dirigent/referent:
Dirigent John Alex Jensen
Referent Preben Lemann.

2. Oldermandsberetning
Denne blev godkendt med lidt debat
omkring proceduren, når sekretariatsmed-
lemmer stopper i utide. Der blev enighed om,
at bestyrelsen følger vedtægterne og supple-
rer selv, og først når dette ikke kan lade sig
gøre, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling. Også debat om lån af
bylaugets aktiver, - og fremover vil der i hver
Budbringer kunne ses en liste over disse ting
(se bagsiden).

3. Regnskab/inventarliste
Den ene af vore 2 revisorer, Helle Julin, hav-
de ikke haft mulighed for at godkende/på-
tegne regnskabet forud, men dette er nu sket
i mellemtiden. Regnskabet blev godkendt
med denne forudsætning (hele regnskabet
ses på side 5).

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde i indkaldelsen følgende
ændringsforslag til vedtægterne:
§1 foreslås ændret til: Foreningens navn er
"Stenmagle Bylaug". - Hjemmehørende i
Stenlille kommune (DK-4295). -
§2b foreslås ændret til: Vi ønsker specielt at
styrke børne- og ungdomsarbejdet ved altid
at arbejde for at have et aktivt ungdomsud-
valg, der understøtter idébestemt og sam-
fundsengagerende aktiviteter, hvortil der er
knyttet deltagerbetaling.
Ny §2c: Bylaugets arrangementer omfatter
studiekredse, foredrag og debatskabende
aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbe-
taling.
Ny §2d: Alle borgere i Stenlille kommune
samt andre med tilknytning til kommunen
kan være medlemmer.
Pånær parentesen i §1 (DK-4295) blev alle
forslag vedtaget.
Helle og Micahel Julin havde pr. 15. novem-
ber afleveret følgende forslag til olderman-
den.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

§5d ændres fra: 
"Alle fremmødte medlemmer fra 11 år har
stemmeret" til: "Alle fremmødte medlemmer
fra 16 år har stemmeret".
Med håndsoprækning stemte 11 for forslaget
mod 9, hvorefter det blev vedtaget.  §5e æn-
dres til "Alle medlemmer over 16 år er valg-
bare til bestyrelsen. Der kan vælges 1 voksen
og 1 ung (16-18 år) pr. husstand. Oldermand,
sekretær og kasserer skal dog være min. 18
år.
Som konsekvens af vedtagelse af 16 års al-
dersgrænsen, og da Helle Julin efter lidt de-
bat selv ændrede definitionen af 1 ung  til
(16-24 år), blev forslaget godkendt med den-
ne tilføjelse og uden afstemning.
§7b. tilføjelse/ændring:
"Der afholdes auktion over bylaugets aktiver
og inventar. Det indkomne beløb, samt evt.
midler i bylaugets kasse, overføres til vel-
gørende formål efter generalforsamlingens
flertalsafgørelse.
Blev vedtaget med klart flertal af de tilstede-
værende.

5. Fremlæggelse af budget
Henning havde medbragt budget for næste
år, og gennemgik dette på Flip-Over, punkt
for punkt således:

Kontingent, 90 medlemmer 9000
Kræmmermarked 2000
Sct.Hans arrangement 200
Juletræstænding 200
Div. arr. + gen.fors. 2000
Påske cykeltur 200
Bestyrelsesarr. 3000
Gaver til ekstern hjælp 1000
Porto og tryksager 3000
Tlf. 200
Tromle 1500
Ungdomsaktiviteter 1000
Budbringer 0
Kontingenter 475
Vedligeholdelse af aktiver 1000
Saldo 13775 11000
Ovf. fra 99-beholdning 2775
Balance 13775 13775

Budgettet blev godkendt, men der blev fore-
slået et mere detaljeret budget næste år, der
svarer til årsregnskabets hovedtal, så man
kan opsætte dem sammen. Dette accepterede
oldermanden.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret husstandskon-
tingent til kr. 100,-.  –  Blev godkendt.

(fortsætter på side 6)
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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

7a. Direkte valg til sekretariatet
Kasserer Vinni var på valg for en 3 års perio-
de, og blev valgt uden modkandidater.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kun Dennis var på valg, og ønskede ikke
genvalg. Ny kandidat var Kennet Kristensen
(tidligere suppleant), og han blev valgt uden
modkandidater.

Der var mulighed for yderligere 2 alm. besty-
relsesmedlemmer, da her skal være 2, 4 eller
6 medlemmer. Michael Julin var interesseret,
men da der ikke var andre, frafaldt han øn-
sket igen.

7c. Valg af min. 2 suppleanter
Der blev opstillet 2 kandidater, nemlig Finn
Olsen, Engkrogen (genopstilling) og Michael
Julin, Mejerivej . Da der ikke var flere kandi-
dater blev begge valgt. 

7d Valg af revisorer
Torben Kamper og Helle Julin modtog begge
genvalg, og da der ikke var andre kandidater
til revisorposterne, blev de begge valgt.

Ialt var der ca. 25 fremmødte. – Det fulde re-
ferat kan fås ved henvendelse til Preben Le-
mann på 5784 0058 eller 5780 4476 – eller på 
mail: lemann@grafisk.dk

JJEE 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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JWJ Tag- & Facaderenovering
Jens W. Jensen Telefon: 57 80 10 16
Vandløse Sand 6 Mobil: 40 61 80 16
4370 St. Merløse E-mail: jenswjensen@get2net.dk

Hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/jenswjensen

Sandblæsning  •  Tagrensning  •  Graffitirensning  •  Pudsning  •  Malning

Der er så dejligt ude på landet…

Stenmagle er et lille landsbysamfund – og kan
vi så ikke bare gøre det lidt anderledes, så der
også blev dejligt her ude hos os.

Det kunne f.eks. være sjovere, om vi kunne
samarbejde noget bedre. Her tænker jeg især
på de lokale »foreninger«. Jeg føler at man
kunne bruge hinanden noget bedre.

Hvad er der egentligt af små foreninger
eller organisationer?
• Menighedsrådet ved Stenmagle Kirke.
• Stenmagle-Nyrup Idrætsforening (SNIF)
• Stenmagle Forsamlingshus (bestyrelsen)
• Stenmagle skole (skolebestyrelsen)
• Stenmagle Bylaug
• Nyrup Borgerforening
(Hvis jeg har glemt nogen, må du sige til!)
Jeg føler, at det er som om hver lille bestyrelse
kun arbejder inden for deres lille område.

Skulle vi ikke forsøge at finde en måde, vi
kunne bruge hinanden på?

Jeg kunne foreslå, at de interesserede orga-
nisationer mødtes og fik en snak helt ufor-
melt. Der må være nogle gode ideer omkring
hvad vi kunne lave i fællesskab, og evt. koor-
dinere de arrangementer vi hver især har.

Det, der får mig til at skrive, er, at ved et
møde, var der en, der udtalte sig om, at små
organisationer blomstrer op, men efter en kort
overgang sygner de tit hen med en udvisket
aktivitet.

Dette er et nytårsønske om et godt samar-
bejde til gavn for alle.

Godt nytår
Vagn, tlf. 5780 5534
Rønnevej 8

Ungdomsudvalget
har gang i vognen
Skurvognen bag skolen er åben for medlem-
mer hver torsdag kl. 13-16. Der er ikke opsyn
af voksne, og aktiviteter foregår på eget og
forældrenes ansvar. – Som medlem, og hvis
du er interesseret i at bruge skurvognen, kan
du få en nøgle ved henvendelse til Jesper
Schrøder, Stenmaglevej 19, tlf. 5784 0120.
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

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, 4296 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Budbringer nr. 13 er udleveret til medlemmerne i perioden 9.-15. februar 2002. – Deadline til næste
nummer (nr. 14) er den 1/5-2002, og forventes at udkomme i slutningen af maj (uge 21-22).  – Stof
bedes afleveres til  sekretær/redaktør Preben Lemann, c/o Lemann Grafisk, Mejerivej 8b, Stenmagle,
4295 Stenlille, tlf. 5784 0058. – Webadresse: http://LAL.dk/stenmagle – E-mail: stenmagle@email.dk

Udlejningseffekter for medlemmer:
Video-camcorder, JVC (1999) kr. 50,-/påbeg. uge (dep. 300,-) / Kennet Kristensen 2290 0271
Digitalkamera (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 300,-) / kasserer Vinni Jensen 5780 4941
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. / oldermand Henning Højte 5780 5244
Grill, 50,-/påbeg.uge (dep.100,-) / Vagn Dalbjerg 5780 5534
Pavillon 3x3 m (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 100,-)  / Vagn Dalbjerg 5780 5534
Pavillon 3x9 m (2001) kr. 100,-/påbeg.uge (dep. 200,-)  / Vagn Dalbjerg 5780 5534

        


