
Solrød Landsbylaug 
Bystævne 

Onsdag d.10.november 2021 
Kl. 19.00 

Solrød Forsamlingshus 
Vi byder på kaffe/the/kage 

Øl/vand/vin kan købes på stedet 
Dagsorden i hht. landsbylaugets vedtægter: 

1 Valg af dirigent. 
2 Oldermandens beretning. 
3 Skatmesteren aflægger regnskab for 2021. 
4 Forelæggelse af budget for 2022 samt fastsættelse af kontingent for 

2022. 
5 Indkomne forslag – skal være landsbylauget i hænde senest 27. oktober. 

Se forslag (side 3)  v./Kirsten Rathmann om vedtægtsændring.  
6 Valg iht. Vedtægterne: 

‒ Oldermand Kirsten Rathmann,  
… modtager ikke genvalg. 

‒ Bymand Gunna Jørgensen,  
… modtager genvalg. 

‒ Bymand Palle Steenholdt,  
… modtager genvalg. 

‒ Bymand, da Søren Poulsen,  
… ønsker at træde ud af bestyrelsen. 

‒ To stedfortrædere. 
— Stedfortrædere er pt.  

Jann Lund og Jakob Weiss Nielsen. 
‒ To revisorer. 

— Revisorer er pt. 
Ole Rathmann og Knud Rasmussen. 

7 Eventuelt 
 

Regnskab, budget samt vedtægter for Solrød Landsbylaug samt den endelige 
dagsorden vil kunne ses på www. solrodlandsby.dk 8 dage før bystævnet. 
 
Efter bystævnet vil der blive mulighed for at drøfte  
og høre mere om planerne for udbygning af Solrød Landsby. 



 

 
Lidt om landsbylauget 
Solrød Landsbylaug er en upolitisk forening, som har til formål:  

— at bevare og fremme miljøet i landsbyen 
— at varetage beboernes fælles interesser 
— at varetage kontakten mellem beboerne i landsbyen og Solrød 

Kommune. 

Vi holder Bystævne/generalforsamling hvert år  
i november  

Ved bystævnet drøftes laugstyrelsens arbejde,  
og nye initiativer sættes i gang. 

Alle medlemmer af landsbylauget har mulighed for at komme med idéer til nye 
initiativer samt at give et nap med, når der laves arrangementer for landsbyens 
beboere. 

Laugstyrelsen holder møde ca. hver anden måned.  

På møderne drøftes nye idéer, arrangementer planlægges, henvendelser fra Solrød 
Kommune besvares og meget andet. 

Derudover arrangerer Landsbylauget møder med repræsentanter fra Solrød 
Kommune vedr. f.eks. lokalplaner, trafikforhold i landsbyen, miljøgener og lign. 

Nuværende ledelse: 
Oldermand Kirsten Rathmann 
Skatmester Connie Leth 
Skriverkarl Niels Holst 
Bymand Gunna Jørgensen 
Bymand Søren Poulsen 
Bymand Trine Marqvard 
Bymand Palle Steenholdt 
Suppleant Jann Lund 
Suppleant Jakob Weiss Nielsen 
Revisor Knud Rasmussen 
Revisor Ole Rathmann 

 
Kontingentbetaling er en forudsætning for,  
at du kan stemme ved Bystævnet.! 

Indbetal 100 kr. via netbank på 
 Reg. nr. 2343 – konto 6893924459 eller …  
Mobile Pay 2563 8304 

(Skatmester Connie Leths mobilnummer) 
Skriv navn og mailadresse i meddelelsesfeltet 
… så er du og din husstand medlemmer af Solrød Landsbylaug. 



Forslag til ændring af vedtægter for Solrød Landsbylaug 
… fremsat af Kirsten Rathmann på vegne af bestyrelsen. 
 
 

Forslag til vedtægtsændring: 

§7 ændres, så den eksisterende §7 får betegnelsen 7.a, hvorefter der tilføjes et 7.b, 
som vedrører valg af oldermand/skriverkarl/skatmester på det ordinære bystævne.  
 
Forslag til tekst i ændringen: 

Såfremt det ikke lykkes at vælge en oldermand, skriverkarl eller skatmester på det 
ordinære bystævne, vælges i stedet en bymand. Ledelsen af landsbylauget vil 
derefter foretage den endelige konstituering på det førstkommende møde. 
 
 
§7 – vil efter ændringen se sådan ud: 

§7.a. Såfremt oldermand, skriverkarl eller skatmester afgår i perioden, vælges en 
ny oldermand/skriverkarl/skatmester af og blandt laugstyrelsens medlemmer.  

§7 b. Såfremt det ikke lykkes at vælge en oldermand/skriverkarl/skatmester på det 
ordinære bystævne, vælges i stedet en bymand. Ledelsen af landsbylauget vil 
derefter foretage den endelige konstituering på det førstkommende møde. 
 
 
 
Forslag stillet af Kirsten Rathmann ved bystævnet 2021.  

 


