Sjelle Bylaug
Formandens beretning, generalforsamling 20. marts 2017
 Bestyrelsens arbejde
o Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder, hvis indhold hovedsagligt har omhandlet: Trafik, Hjertestarter, Provstiet ønske om at afhænde Sjelle Præstegård og Forpagterbolig, Høringssvar til ny Kommuneplan, Fællesmøde om fremadrettet strategi
for byudvikling og forsat tiltrækning for bosættelse, og nyt projektforslag ved Wedelslund Gods, Mulighed for afholdelse af ordinære generalforsamlinger i et samarbejde med Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus på en fælles dato, men efterfølgende hinanden, samt drøftet forslag fra borger om udarbejdelse af en ”Sjelle Folder”.
Dagsordner, referater, høringsvar mv. er udsendt elektronisk via nyhedsbrev og kan
findes på Sjelle.dk
o Skt. Hans og årets Sjelle Borger 2016
På grund af vejret, aflyste formanden Skt. Hansfesten 2016. Denne aflysning ”faldt
IKKE i god jord”. Flere steder i byen samledes nogle af Sjelle borgerne. Det gav anledning til, at Sjelle Bylaug på disse samlingssteder bød på en Øl / vand. Det endte
med at Skt. Hansbålet alligevel blev tændt og kåringen af Årets Sjelleborger blev
gennemført. Efterfølgende har der været kritik af, at Skt. Hansfesten blev aflyst og
sidenhen alligevel delvis gennemført. Bylauget tager kritikken til sig, og vil næppe
en anden gang aflyse Skt. Hansfesten.
Årets Sjelle Borger 2016 blev Ole Kallehauge.
o Medlemsmøde
Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug har ønske om, at kunne afholde ordinære generalforsamlinger på samme dato i forlængelse af hinanden. Der er
enighed om, at ordinær generalforsamling afholdes i februar hvilket betyder, at det
nødvendiggør en vedtægtsændring. Der har derfor været afholdt Medlemsmøde den
21. februar jf. vedtægterne med ”første behandling” af vedtægtsændringen. På dette
møde blev vedtægtsændringerne enstemmigt godkendt. Vedtægtsændringerne er til
drøftelse og endelig behandling på denne ordinære generalforsamling.
o Trafikudvalg
Trafikudvalget som består af: Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim Zita og Bjørn
Udvalget har afholdt fire møder. Udvalgets prioriteringsliste er 1: Reparation af fortovene, Hastighedsregulering, Gadelys ved læskure på Langelinie, Gennemførsel af
Cykelsti langs Langelinie.
P.t. arbejdes der på et forslag om beplantning af træer langs Langelinie.
Udvalgets dagsordner og referater er udsendt elektronisk via nyhedsbrevene og findes på sjelle.dk
Udvalget har sammen med Bylauget deltaget i Landsbysamvirkets møde i Skanderborg Kommune vedr. møde den 2. februar om trafikken i din landsby.
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o Projekt Motorracerbane ved Wedelslund
Bylaugets formand har kontaktet Skanderborg Kommune vedr. nyt projekt om Motorracerbane ved Wedelslund. Bylaugets bestyrelse tager ikke stilling i forhold til at
være for eller imod en motorracerbane, men ønsker agtindsigt i sagen, og vil arbejde
for, at borgerne i Sjelle og omegn bliver informeret og hørt om projektet ved f.eks.
høring ved ny lokalplan og eller borgermøde.
Bylauget ønsker fakta oplyst om trafikale-, støjmæssige og natursige belastninger og
i hvilket omfang disse kan / skal løses.
Projekters forløb og udvikling kan følges på sjelle.dk
o Sjelle.dk, Nyhedsbrev og Facebook
Sjelle.dk er en hjemmeside som retter sig til borgerne i Sjelle By og omegn. Hjemmesiden drives af Sjelle Bylaug og udelukkende ved frivillig arbejdskraft.
Hjemmesiden servicerer også Sjelle Vandværk og Sjelle Forsamlingshus.
Antal besøgende inden for de sidste år er 96.774 med et gennemsnitligt tidsforbrug
på 3m 18 sekunder. Besøgstallet svarer til et gennemsnit på 265 besøg pr. dag. Ind til
nu i år 2017 er besøgstallet 24.209 svarende til 306 pr dag og med et gennemsnitligt
tidsforbrug på 4 m 2. sekunder.
Finansieringen af hjemmesiden sker ved frivillige bidrag og ved kontingent. Frivillige bidrag er på kr. 50,- og kontingent er på kr. 50,- Indbetaling kan ske til Sjelle.dk
konto, eller kontant, som f.eks. her på generalforsamlingen. Regnskab for Sjelle.dk
fremlægges selvfølgelig på Sjelle Bylaugs årlige generalforsamling til drøftelse og
godkendelse.
I april 2016 begyndte Sjelle.dk at udsende elektroniske Nyhedsbreve. Via hjemmesiden sjelle.dk kan der tilmeldes / afmeldes til dette nyhedsbrev. P.t er der 91 mailadresser tilknyttet Sjelle.dk’s nyhedsbrev.
Sjelle Bylaug har også en Facebook profil. Til denne er Nyhederne fra Sjelle.dk /
Nyhedsbrevene linket.
Facebook profilen og Nyhedsbrevene har en positiv indvirkning på besøgstallet på
Sjelle.dk. I 2015 var besøgstallet 79.157 med et gennemsnitligt tidsforbrug på 2m og
9 sekunder mod der i 2016 var et besøgstal på 96.774 med et gennemsnitligt tidsforbrug på 3m 18 sekunder.
Der skal lyde en stor opfordring til at støtte vores hjemmeside via frivillige beløb og
betaling af årligt kontingent. Du er også meget velkommen til at indgå i det praktiske
arbejde på hjemmesiden.


Bestyrelsen Fremtidige arbejde
o Fremadrettet vil Fokus stadig være på trafik og tilgængelighed i og omkring Sjelle
By og omegn.
o I forlængelse af tidligere projekt ”Fra Landsbyafvikling til Landsbyudvikling” og
den ny kommuneplan vil Bylauget tage initiativ til at få drøftet en fremadrettet strategi for byens og områdets udvikling.
Tanken er at der mellem byens bestyrelser, interessegrupper, virksomheder og lodsejere og udlejere afholdes et visionært fællesmøde som forberedelse til kommende
borgermøder.
Forslag til deltagelse på visionært fællesmøde er tænkt:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forsamlingshuset
Vandværk
Sjelle mark / Fremad
Grundejerforeninger
Menighedsråd
Bylaug
Virksomheder
Lodsejer og Udlejere

o Bylauget – vil i det omfang det praktisk er muligt – lade sig repræsentere i Landsbysamvirket møder og aktiviteter for at støtte sammenholdet landsbyerne imellem og
opretholde den kommunale indflydelse.
o Aktuelt vil Bylauget vedholdende fastholde, at det bliver muligt for borgerne i Sjelle
By og omegn, at få indsigt i og høringsret om ændringen af planerne ved Wedelslund
Gods fra rekreative område med Golfbane til Motorracebane. Fokus vil være på trafik, støj og naturområderne Lyngballegård å, eng og skovlinjerne.
o Traditionens tro vil Bylauget afholde den årlige Skt. Hansfest med kåring af årets
Sjelle Borger. Forslag til Årets Sjelleborger bedes oplyst i fortrolighed til Bylaugets
formand inden 1. maj.

 Afsluttende bemærkninger
o Afslutningsvis retter formanden en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og trafikudvalget for deres store indsats, såvel sammen som individuelt.
Stor tak til Birthe og Kim for husly og skøn forplejning til Bylaugets bestyrelsesmøder.
Stor tak til trafikudvalget og trafikudvalgets arbejdsgruppe med renovering af fortovene samt nyt fortov, som er anlagt på privat grund, fra Voldbyvej og skråt ud til
busholdepladsen på Langelinje. Og stor tak til Tommy for, at han endnu ikke har
gjort indsigelser mod denne placering.
Tak til Zita for billedmæssig opbakning på Sjelle.dk og Facebookprofilen
Tak til Birthe på Nørregårdsvej, som er i fuld gang med at udarbejde ”Sjelle Pjecen”.
Tusind tak til Sjelle Forsamlingshus for at de vil huse os ved generalforsamlingerne,
Tak for kage og kaffe.
Og til sidst, tusind tak til de som har givet et frivilligt bidrag og til de som har betalt
kontingent for 2017, og tak til jer som betaler inden så længe.

Sjelle den 20. marts 2017, Steen Andersen Frøslev, Formand
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