
 

Referat af Generalforsamling i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn. 

Tid: 23.3.2022 kl. 19.00 

Sted: Aktivitetshuset, Jystrup. 

Formand Lars Rasmussen bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent. 
Erik Thomsen blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige 
indkaldelse ved opslag i Brugsen og på sociale medier. 

 

     2.Bestyrelsens beretning. 

Formanden aflagde beretning om de projekter Landsbyforeningen har været involveret i 
2021.  
Jystrup Dagligbrug overdraget til SuperBrugsen i Hvalsø.  
Der blev holdt genåbningsfest ved Stalden og på Idrætspladsen hvor Padlebanen blev 
indviet. Der blev lagt meget arbejde af frivillige, både i planlægning og afholdelse af festen. 
Mads Boisen har lagt et stort arbejde i at få etableret en padlebane. Og tennisklubben har 
fået mange nye medlemmer. Jystrup IF ligger i top ti i medlemstilgang i DK. Årets idrætspris 
i Ringsted kommune gik til Jystrup IF. 
Placering af pavillon ved børnehuset. Første udkast fra kommunen ville tage noget af 
fodboldbanen, så bedre placering kom i stand ved samarbejde. 
Ved kommunevalget valgte P4 at Ringsted kommune blev repræsenteret fra 
aktivitetshuset i Jystrup. Landsbyforeningen sørgede for lidt forplejning og formiddagen 
igennem var der både borgere og politikere på besøg. 
Hjertestarterne i byen er blevet brugt 2 gange. Der arbejdes på at få et par stykker mere.  
Fremtidige projekter i 2022. 
Der arbejdes på at få en sauna og en forbedret bro ved skolen. Pt. ligger der en ansøgning 
hos kommunen.  
Der er dannet en trafiksikkerhedsgruppe, som arbejder på at få flere/bedre cykelstier og 
evt. stisystemer. Der forventes at komme med input til trafikplanlægningen omkring 
Vårmarken. Kommunen er ved at projekterer cykelsti på Egemosevej.  
Landsbyforeningen har også en deltager med i den nye gruppe omkring et multihus. 
projekt. 
Beretningens fulde ordlyd kan fås ved henvendelse til formanden. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Regnskabet viste indtægter på 26.856 kr., udgifter på 47.846,98 kr. og en formue på 
10.758,50 kr. 



Der blev spurgt til indtægt fra sponsorer med annoncer på Jystrups hjemmeside. Lars 
oplyste om at der ikke i 2021 var blevet opkrævet penge for disse. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 
Forslag stillet af Tommy Johannesen 
"Landsbyforeningen skal aktivt arbejde for, at der ikke placeres en  
gylletank i Valsølille". 
Forslagsstiller Tommy Johannesen gav et indblik i baggrunden for det stillede forslag. 
Borgerne i Valsølille, Følsgård og Vigersted lokalråd har klaget over gylletankens planlagte 
beliggenhed ved skovbrynet ved Vesterskoven. Der er samlet ca. 80 underskrifter ind. 
Planklagenævnet har givet klagerne ret og har sendt sagen tilbage til kommunen. Der er i 
stedet blevet foreslået at tanken placeres ved den røde lade i Valsølille. Konsekvensen af 
dette vil ifølge Tommy være, at gyllen vil blive transporteret gennem Jystrup by på 
traktorer. Tommy vil, at Landsbyforeningen går aktivt ind i sagen ved at henvende sig til 
kommunen og blandt andet gøre byrådet opmærksom på miljøet og fordelen i at bruge 
gyllen i et biogasanlæg beliggende ved Svenstrups svineproduktion, Ågerupvej 104. 
Tommy gjorde i øvrigt opmærksom på, at Landsbyforeningen har en lang historik for at 
klage og fremhævede foreningen vedtægt §3. ”Foreningens formål er at samle beboerne 
på Jystrup-egnen om emner af fælles interesse. Foreningen må prioritere formidlende 
kontakt om emner af lokal interesse overfor det kommunale styre i Ringsted meget højt. 
Bestyrelsen kan efter eget ønske nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til særlige opgaver.” 
Dette blev bakket op af flere i forsamlingen.  
Landsbyforeningen skal også dække medlemmerne i Valsølille.  
 
 
Lars Rasmussen påpeger, at Landsbyforeningen har valgt at lægge sin strategi på 
trafiksikkerheden i denne sag. Hvis gylletanken vil komme til at ligge et sted i Valsølille, så 
vil vi prøve at afbøde trafikken. Hvis tanken skal blive i på Ågerupvej 104, vil der blive tæt 
trafik af gylle i flere uger om året. Bestyrelsen ser ikke Landsbyforeningen som en 
protestforening, men som en forening, hvor man søger dialog og samarbejde.  
 
 
Der stilles spørgsmål om, hvorfor der skal køres med gylle på traktorer gennem Jystrup by, 
når der i dag køres over Valsømagle. 
Tommy påpeger at ved at køre gennem Jystrup med traktorer kan godset spare lejen på de 
store tankbiler. 
 
Jan Heidebo fortæller, at der er foreslået beliggenhed af gylletanken på tre lokationer i 
Valsølille. Han vil gerne være med til at påvirke byrådet, men efterlyser en plan for, hvad 
der eventuelt kan foreslås i stedet. Jan Heidebo mente ikke, at det lovmæssigt kan 
forhindres, at der kommer en gylletank ved Valsølille. En strategi ønskes. 



 
Der bliver spurgt til hvordan man arbejder med trafiksikkerheden. 
Der har været igangsat underskriftindsamling af en gruppe beboere i Jystrup og denne blev 
afleveret da der var vælgermøde i Stalden. Landsbyforeningen har været i dialog med 
kommunen for at få fremskyndet cykelstiprojekter. Der er gennem flere år indgivet en 
prioriteret liste, men processen har været meget langsommelig fordi der ikke er penge. 
Nu er projektet med cykelsti i Egemose dog rykket frem. 
Man er i gang med at projekterer. 
 
Der opfordres igen til at Landsbyforeningen henvender sig til kommunen, man kan 
eventuelt få hjælp til at formulere kontakten af nogen der er inde i sagen.  
 
Flere fra Landsbyforeningen synes det var godt at høre alle indlæg og ser en mulighed i at 
oprette en gruppe hvor interessenterne også deltager. 
 
Der blev spurgt ind til, om der havde været en dialog med Godset. Det var ikke tilfældet.  
Jens Østergård, som selv er landmand, opfordrede til, at man tilskyndede godset til ikke at 
køre gennem Jystrup by og mente, at gyllen ville blive transporteret på lastbiler. Han 
understregede også at anvendelse af gyllen til biogas vil blive fremtiden. 
 
Der blev stemt om forslaget: 
Ja – 12 
Nej – 13 
Forslaget faldt. 
Lars Rasmussen vil tage forslag om oprettelse af arbejdsgruppe med til næste 
bestyrelsesmøde. Arbejdsgruppen foreslås at gå i dialog med kommunen og godset for at 
finde en anden og mere hensigtsmæssig placering af gylletanken.  
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet har været 0 kr. de sidste mange år. Landsbyforeningen skal være for alle 
uanset om man har betalt et kontingent eller ej. Der kom forslag til at man kan indbetale et 
frivilligt kontingent. Man har tidligere kunne tilmelde sig som medlem på hjemmesiden. 
Bestyrelsen arbejder videre med dette. 
Det blev besluttet, at foreningen fortsat skal være kontingentfri. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmer på valg var Louise Lecanda, Kurt Andersen, Martin Dilling Hansen, 
Lars Rasmussen. Alle ønsker at genopstille. Alle blev genvalgt. Et af de valgte medlemmer 
er kun valgt for 1 år, så der kommer balance i valgperioderne. 
Der var plads i bestyrelsen til et nyt medlem, men ingen ønskede at stille op. 
 



 
7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år: 
Jens Würtz, Lone Rudbech Nielsen. Begge ønsker at genopstille. Begge blev genvalgt. 
 
8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert 
år. 
Jens Østergaard fortsætter 1 år, Erik Thomsen var på valg. Erik Thomsen blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt. 
Der var ønske om at Landsbyforeningen holdt øje med at lokalplanerne bliver overholdt. 
De to etagers bygninger på Lundsgårdbakke afviger fra tegningerne. 
Lars Rasmussen fortalte, at bygningerne overholder lokalplanerne og opfordrer til, at vi alle 
holder øje når der kommer nye lokalplaner. 
Der blev opfordret til at regnskabet blev afleveret tidligere til revisorerne inden 
generalforsamlingen. Og at regnskabet bliver lagt op på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
Referat: Lone Nielsen                                

 

 

 

 


