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TRYKSAGER TIL ALLE

Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Juletræstænding 
søndag den 30. november 2003

Alle er velkomne! Program
Kl. 14.30 mødes vi ved præstegården i Stenmagle, hvor vi i biler vil køre
til skoven ved Østrup, hvor vi går en tur på ca. 1 time. Efter turen kører vi
tilbage til præstegården.

Kl. 16.00 bliver juletræet tændt til et
par julesange. Julemanden/-konen kom-
mer forbi med lidt godt til alle.
Bagefter er der salg af æbleskiver og
gløgg til rimelige priser i konfirmand-
stuen.
Vi trækker lod om vores juledekora-
tioner blandt de fremmødte.

Venlig hilsen
Socialudvalget
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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

Oldermandsævl
I disse dage for 5
år siden har der
gennem et halvt
års tid været
afholdt møder i
Prebens firma.
Det allerførste ini-
tiativmøde blev
afholdt den 28.

august 1998 med 20 deltagere. Dennis, Helle,
Kennet, Vagn, Henning, Per, Jesper, Michael
og Preben dannede herefter en initiativgrup-
pe og inviterede bredt i lokalsamfundet. Det
var gode møder hvor en masse ideer til et
bylaug blev fremlagt. Det vigtigste var dog, at
det blev vedtaget, at der skulle afholdes stif-
tende generalforsamling til Stenmagle Bylaug
torsdag den 26. november 1998.
Der blev sendt invitationer ud og tilslutnin-
gen var overvældende, der mødte ca. 70 op
der ønskede at høre hvad ideen gik ud på.
Stenmagle Bylaug var herefter en realitet med
en stor opbakning fra lokalsamfundet.
Stenmagle Bylaug blev en godkendt forening
og det var så muligt at søge tilskud fra både

kommune og amt, hvilket gav os et godt øko-
nomisk grundlag for driften. Det udmøntede
sig i flere projekter og et er endnu aktivt. Det
drejer sig om legepladsen ved skolen. 

Hvor der er dynamik er der også grobund for
konflikter, det undgik Stenmagle Bylaug hel-
ler ikke. Der skete en opdeling, hvor en sam-
let gruppe ikke mere ønskede at være med. 
Tiden har vist at flere af de igangsatte projek-
ter havde en god overlevelsesevne og endnu
hører til vores årlige arrangementer, det er
kræmmermarked, juletræ, Sct. Hans m.fl.

Det år som vi nu afslutter ligner meget de for-
rige. Vi har i store træk kørt de traditionelle
arrangementer. Det betyder ikke at det fortsat
nødvendigvis skal være sådan. Der er stadig
åbenhed og lyst til nye tiltag og det er vores
mål at vi skal forny os. Vi skal bare gøre det i
takt med vores medlemmers lyst og behov.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen, oldermand



Stenmagle-budbringer nr. 19 – november 2003  ·  Side 3

1. Valg af dirigent/referent
John Alex Jensen blev valgt til dirigent og
konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.
Preben Lemann blev valgt til referent.

2a. Oldermandsberetning
(Beretningen er identisk med oldermandens
indlæg på forestående side!).

Erna mente Henning havde glemt
fastelavnsarrangementet, så det blev dermed
også nævnt. Herefter blev beretningen god-
kendt.

2b. Udvalgenes beretninger
Socialudvalget (Marianne)
Socialudvalget har i det sidste år gennemført
følgende: Vi har holdt juletræstænding,
fastelavn, ægtrilletur/cykeltur, Skt. Hans bål
og kræmmermarked.
Der var en god stemning ved vores juletræ,
som vi holdt på skolen, da vi ikke kunne låne
konfirmandstuen som sædvanligt. Til trods
herfor blev det meget hyggeligt i biblioteket,
da skoleinspektør Peter Svarre spillede klaver.
Desuden var det socialudvalget der sørgede
for kaffe til Kulturudvalgets økologiaften den
26. februar 2003. Det var en meget hyggelig
aften, mere om den under kulturudvalget.
Til vores tøndeslagning var der ikke den store
tilslutning. Arrangementet er kirkens og vi er
de praktiske grise, men der var sket en kom-

Generalforsamling 13. nov. 2003
Referat

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler
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Hovedgaden 48, 4295 Stenlille, Tlf. 5789 0608

munikationsbrist, så der ikke kom ret mange.
Det blev også afholdt 14 dage efter fastelavn,
så det er nok også en årsag til den manglende
tilslutning. Vi er ret usikre på om det skal
gennemføres i 2004…
Æg-trilleturen/cykelturen Palmesøndag var
som sædvanligt meget hyggelig.
Skt. Hans var meget våd og efter en tordenby-
ge fik borgmesteren holdt sin båltale, og bålet
blev tændt. Vi havde salg af øl, vand, kaffe, te,
is og pølser. Til trods for den våde start blev

det en meget hyggelig aften. Især salget af is
var en god idé.
Kræmmermarkedet i juli var som sædvanlig
en god indtægtskilde for bylauget.
Til vores kommende juletræstænding mang-
ler vi en julemand, som hermed efterlyses… I
år prøver vi også det nye, at vi kører ud til
Østrup skov og går en tur. Dernæst tilbage for
at tænde juletræet, og til slut gløgg og æble-
skiver i konfirmandstuen.

Teknikudvalget (Vagn)
Vagn og Bo fra teknikudvalget har bl.a. været
til trafik-følgegruppe-møde i kommunen, og
punkterne der p.t. optager udvalget er:
Byporte på Sorøvej i Stenmagle, som er blevet
lovet af amtet, tilbage i 1995. Da portene blev
lovet kørte der ca. 5000 biler i døgnet. Nu
kører der ca. 8000.
Byskiltene i Stenmagle flyttet sydpå til Ostrupvej.
Fodgængerovergang på Sorøvej ud for Stenmagle
skole.
Læskure på Sorøvej hvor bus 13 holder.
40 km/t på Stenmaglevej er endnu mere aktuelt
efter at DBI har bygget en stor lagerhal. Der vil
komme endnu mere tung trafik.
Skiltet »Industriområde« er ulæseligt på Stenmag-
levej.
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Et nyt punkt der er kommet senere er ønske om
hvide striber på cykelstien mellem Stenmagle og
Stenlille. – Endnu et nyt punkt er de 10.000 nye
mobilantenner der skal op over hele landet.
Alle bedes være opmærksom på dette!
Endelig er mange forbrugere i Stenmagle nu
tilsluttet Stenlille Vandværk, men de får ikke
direkte information fra dette, da området
opfattes som en abonnent, nemlig kommu-
nen, der så får informationen. Så oplysninger
om analyser af vandet, med bl.a. kalkindhold,
vil vi prøve at få bragt i Budbringer.
Der var flere kommentarer, og alle var ikke
helt enige i alt. De hvide striber på cykelstien
er til at følge i tæt tåge og mørke, – der er sat
mange byporte op på amtsveje i mange andre
småbyer, så vi forstår ikke hvorfor det ikke
kan lade sig gøre i Stenmagle – En var imod
flytning af byskilte sydpå til Ostrupvej – net-
op i dag er et skilt kørt i smadder på Sorøvej
… der var en god debat om hastighedsskilte.

Kulturudvalget (Henning)
Gennemført en succesfuld øko-aften med
Krogagergård. Vil snarligt lave en tur til Bror-
felde observatoriet, og måske en ølsmag-
ningstur til København. Problemet her bliver
transporten hjem! 

Ungdomsudvalget (Kennet)
Vi har gennemført bowlingtur og har klubaf-
tener i skurvognen. Vi mangler flere deltage-
re. Et par ture er aflyst. – På forespørgsel fra
et medlem oplyste Kennet at aldersgruppen
er 11-24 år.

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og
inventarliste, og godkendelse heraf.
Inventarliste i bladet og overhead med regn-
skab blev fremlagt og gennemgået. Lidt debat
vedr. øreafrundingen, men alt godkendt.

4. Indkomne forslag
Et forslag fra Preben Lemann om ændret
regnskabsår blev taget af bordet, da det var
gennemført under sidste generalforsamling,
men blot glemt at blive skrevet i vedtægterne!
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsæn-
dring: ”§3 a) Bestyrelsen består af … samt 4
ekstra medlemmer, så der i alt er 7 medlem-
mer i bestyrelsen” ændres til
Forslag 1
… samt 8 ekstra medlemmer, så der i alt er 11
medlemmer i bestyrelsen.
Forslag 2
… samt 6 ekstra medlemmer, så der i alt er 9
medlemmer i bestyrelsen.

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
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Forslagene forudsætter en forundersøgelse på
generalforsamlingen under dette punkt, så
man ved om der er valgbare kandidater
nok…
Forundersøgelsen viste, at der var kandidater
til Forslag 2, så Forslag 1 faldt væk, mens For-
slag 2 blev vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget
Detaljeret budget blev fremvist på overhead.
(vises andetsteds i bladet). Budget for 2003-4
(der var en fejl i overskriften). Blev godkendt.

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

7a. Direkte valg til sekretariatet
Sekretær Preben var på valg for en 3 års peri-
ode, og blev valgt uden modkandidater.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsesmedlem ud af 4 var i år på valg
til ny 2-årig periode. Det var Kennet. Da der
ifølge vort nye forslag skulle findes 2 nye her-
udover, stillede Jonna Lemann og Winnie Jør-
gensen op. Da der ikke var yderligere kandi-
dater blev alle valgt uden afstemning.

7c. Valg af min. 2 suppleanter
Der blev opstillet 2 kandidater, nemlig Finn
Olsen og Birthe Kamper, – begge genopstiller
og blev valgt.
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Sorø Maskinudlejning 
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk
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Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

7d Valg af revisorer
Torben Kamper og Leif Hansen modtog gen-
valg. Begge valgt uden afstemning.

8. Eventuelt
Forslag om at anbringe skrotbiler på Sorøvej
eller køre med vejtromle for at nedbringe far-
ten, blev drøftet. – Forslag om at der uddeles
skriftlige regnskaber m.v. frem for overheads
blev positivt modtaget. – Kennet reklamerede
for den nye hjemmeside www.bylaug.spon-
kie.dk og efterlyste samtidig stof til denne
samt Budbringer. – Mette kunne fortælle at
den lækre mad var fra økobutikken Krog-
agergård. – Preben informerede om at forsam-

lingshuset har udstilling lørdag den 6. marts
2004 med husflid- og hobbyudstillere, der
skal være gratis. Bylauget kunne overveje en
stand! – Endelig skulle vi som bylaug over-
veje vores stillingtagen til de kommende
kommunesammenlægninger. LAL slår kraf-
tigt til lyd for at vi skal komme med vores
mening, idet man frygter at de små landsby-
samfund vil drukne endnu mere i de store
kommuner…
John Alex sluttede sit dirigentjob med at tak-
ke de 21 fremmødte medlemmer for god ro
og orden, hvorefter Henning til slut takkede
John Alex for flot dirigentjob.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Stenmagle Bylaug – budget for 2003/04
Udgift Indtægt

Kontingent for 70 medlemmer 7000
Kræmmermarked 2000
Udlejning 500

Nyindkøb -
Skt. Hans arrangement -
Juletræstænding -
Div. arr. & generalforsamling 2000
Påske ægtrille-cykeltur 200
Bestyrelsesarrangement 3000
Gaver til eksterne medvirkende 600
Porto, tryksager og kontorhold 1000
Tlf.-internet, hjemmeside 1000
Tromleprojekt 2000
Ungdomsaktiviteter 2000
Budbringer -
Kontingenter 600
Vedligehold/afskriv af aktiver 2000

Saldo 14400 9500
Til overførsel fra 02/03-regnskab 4900
Balance 14400

Mobilmaster...
Man truer nu med at der skal sættes hele
10.000 nye antenner op i hele landet...
MEN
• Om de er sundhedsfarlige, er ikke afklaret

endnu
• Skal vi i Stenmagle-området evt. have nye

kæmpemaster op?
• Har vi krav på at blive hørt?
Til det sidste punkt kan vi nu i Politiken den
14. november læse, at iflg. loven skal vi høres!
Så derfor opfordres alle til at lade høre fra sig,
hvis man ser eller hører noget om de nye
master – specielt hvis der påtænkes at sættes
noget op i vort område.

Teknikudvalget
Vagn D. Jensen, Tlf. 5780 5534

ANALYSERAPPORT Stenlille Vandværk

Dato: 27. oktober 2003
ph, målt i felt: 7,5
Kimtal v/ 22°C (udt. på v/v): 44
Kimtal v/ 37°C (udt. på v/v): 2
Hårdhed: 15 °dH
Nitrat: 1.7
Nitrit: <0.01

Dette er eksempler på enkelte tal plukket ud af analysen. Vores teknik-

udvalgsformand Vagn D. Jensen, Rønnevej 8, har hele analysen med alle

tal liggende, som du selvfølgelig kan få ved at henvende dig til Vagn. 
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Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

Nyrup VVS- og
El-service aps

Hjemmeside og skurvogn
På bylaugets hjemmeside har du mulighed
for at komme med kommentarer eller stille
spørgsmål til bestyrelsen. Du kan benyttes
vores forum til at komme med forslag som så
efterfølgende kan kommenteres af andre bru-
gere af hjemmesiden. Under siden »billeder«
kan du se de billeder vi har liggende i vores
database. Denne sektion bliver løbende opda-
teret, men her skal du ha tålmodighed, da bil-
leder er tunge at hente, specielt hvis du har et
ældre modem. Har du noget til hjemmesiden
er du MEGET velkommen til at sende det til
mig på mail-adressen: kennet@sponkie.dk –
det kunne fx være sjove historier fra lokalom-
rådet, billeder eller små videoklip, alt er vel-
kommen. Du skal huske at bestille password,
hvis du vil ha mulighed for at læse referater
fra bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Det
gør du under siden »bestil password«. Husk
også at ris og ros er meget velkommen. – Sel-
ve hjemmesiden kan findes på 
www.bylaug.sponkie.dk

Venlig hilsen
Kennet Kristensen, webmaster

Ungdomsudvalget er snart træt af navnet
»skurvognen«, så hvis du ligger inde med et
godt forslag til et navn til vores ungdomsklub
er du meget velkommen til at sende det til os.
Jeg vil også opfordre alle unge, der sidder
torsdag aften
og keder sig, til
at komme op i
»skurvognen«,
da vi kun er
nogle få hver
gang.
Ungdomsudvalget kunne godt tænke sig at
høre om der var stemning for et netparty,
hvor vi sidder og spiller computer og dyster i
forskellige computerspil. Der vil på vores
hjemmeside være et spørgeskema til formålet.
Spørgeskemaet vil være tilgængeligt på hjem-
mesiden fra mandag den 17. november til den
15. december 2003. I denne periode kan du
svare på vores spørgsmål.

Med venlig hilsen
Kennet Kristensen, ungdomsudvalget
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Gert og Birgit fra den gamle købmandsgård i Stenmagle havde søndag den 16. novem-
ber besøg af Susanne fra Stenlille Blomster. – Det blev et rigtigt flot julearrangement,
og med glade billeder herfra, ønskes alle læsere en rigtig glædelig jul.
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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

Bestyrelsesadresser mv. 2003-2004
Oldermand/kulturfm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille h.hoejte@get2net.dk 5780 5244
Kasserer Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille v-s@mail.dk 5780 4941
Sekretær Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenlille.bynet.dk 5780 4476
Bestyrelsesmedlem Winnie Jørgensen Sorøvej 72 4295 Stenlille lewin@mail.tdcadsl.dk
Ungdomsudvalgsfmd. Jonna Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille casey@ofir.dk 2296 0058
Webmaster Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille kennet@sponkie.dk 5784 0217
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup 5780 5287
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 5780 5534
Redaktør Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille mjustesen@msn.dk 5780 4062
Suppleant Finn Olsen Engkrogen 3 4295 Stenlille finn.olsen@if.dk 5780 5369
Suppleant Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 5780 4732
Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 5780 4732
Revisor Leif Hansen Rønnevej 3 4295 Stenlille 5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
Video-camcorder, JVC (1999) kr. 50,-/påbeg. uge (dep. 300,-) Preben 5784 0058
Digitalkamera (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 300,-) Vinni 5780 4941
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning 5780 5244
Grill, 50,-/påbeg.uge (dep.100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x3 m (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x9 m (2001) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. 300,-) Vagn 5780 5534

Budbringer & hjemmeside
Deadline til næste nummer (nr.20) er den 5/2-2004, og bladet forventes at udkomme ca. 22/2-04. Stof bedes
afleveret til webmaster Kennet eller 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


