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      2013-10-01  

 

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 28/5-2013 hos 

oldermanden 
 

Tilstede: Jeg fik beklageligvis ikke anført til referatet, hvem som deltog i mødet. Ingen får derfor 

noteret fravær! 

I det hele taget var jeg af ukendte årsager ikke særlig grundig med notater fra mødet, hvorfor 

referatet er noget tyndbenet. I kursiv har jeg af samme grund tilføjet lidt efterfølgende ’nyheder’ 

samt emner til næste møde. 

 

 

 

1. Planlægning af Skt. Hans 

 

Vi gennemgik de sædvanlige opgaver vedr. Skt. Hans aften. Lisbeths forslag om at invitere 

formanden for GIF Peder Rasmussen som båltaler heldigvis faldet på plads. Udvidede 

åbningstider for tilkørsel af grenaffald var desuden på dagsordenen. Oldenmanden stod for årets 

heks. 

 

Som det vil være de fleste bekendt, opstod der en hel del palaver, før vi endte med at kunne 

konstatere, at årets bålarrangement blev en særdeles fin succes. Først glemte Lejre Avisen at 

bringe vores annonce. Den kom så en uge forsinket (hvor vi dog så fik den gratis). Dernæst det 

store chok: Børge (ham med kreaturene på engen) var på telefonen en uge før arrangementet: 

der skulle i hvert fald ikke være bål på den plads mere – og det var både med henvisning til EU 

direktiver, manglende oprydning og alskens andre ulykker. For at gøre en lang historie af 

bekymringer kort endte vi med at få en rigtig fin alternativ bålplads tilbudt på smedens 

engstykke ovenfor stien (og det skal lige tilføjes, at ejeren af Grønbækgård ringede efter Skt. 

Hans - han havde hørt om mellemspillet med Børge og ville bare sige, at det altså var ham og 

ikke Børge, som bestemte over den gamle bålplads, og den kunne Bylauget altid regne med)!! 

Selve aftenen gik som antydet over al forventning. Ved gode menneskers indsats (Eigil m. 

venner) var med kort varsel blevet samlet nok grenmateriale på den nye plads. Peter holdt en 

rigtig fin tale til byens borgere om betydningen af støtte det lokale foreningsliv. Flere hundrede 

borgere overværede afbrændingen af et perfekt pyramideformet bål, hvorfra heksen afgik mod 

Bloksbjerg just under den rette strofe i midsommervisen. 
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2. Borger INFO 

 

Vi drøftede indhold til info’en. Herunder omtale af sommerens udstilling på Lejre Museum, 

som under titlen ’En sjællandsk landsby’ genbruger en stor del af materialet fra Tobiassen-

fejringen i efteråret 2012. Vivian og Lisbeth er sammen med folk fra Lejre Arkiv tovholdere på 

udstillingen, som derfor i realiteten viser Gevninges nyere historiske udvikling. 

På info’en omtales også det fortsatte arbejde med at samle historier og dokumentation til 

Gevninge Bogen III. 

 

3. www.gevningebylaug.dk 

 

Efter adskillige års forgæves tilløb er der nu nærmest tale om et gennembrud på 

hjemmesidefronten! Især Gitte og Lis har sammen med Morten Fremming fået styr på form og 

indhold – så nu skal vi bare ha’ siden til at leve. 

 

Tjek gerne lige siden, så vi på næste møde kan drøfte flere informationsmuligheder samt 

procedurer for vedligehold. 

 

4. Eventuelt 

 

Vi diskuterede forhold omkring Bygadens funktion og vedligehold, hvor bl.a. opretningen af 

brønddæksler undrede (ikke mindst i lyset af, at der nu efterfølgende er igangsat pålægning af 

nyt slidlag på såvel vejbane som fortov). 

 

Lis foreslår, at bylauget bekoster og opsætter en bænk på engstien – således at byens borgere 

på gå-tur kan hvile deres bene og nyde udsigten over engen, når de måtte ha’ lyst til det. (punkt 

på næste møde). 

 

Lisbeth og Vivian har sørget for, at foto-materialet mv. fra landsbyudstillingen på Lejre 

Museum er blevet ophængt i Beboerhuset. Desuden er de skilderier og luftfotoet, som Pilmann 

har doneret til Bylauget, blevet ophængt. På næste møde vurderer vi resultatet, ligesom vi skal 

beslutte, hvordan information om motiver og donationen kan opsættes. 

 

Også punkt til næste møde: efterspænding af stole samt gulvudskiftning i Beboerhuset. 

  
      (Ref.: Sten) 

 

 

 

Næste bylaugsmøde  

Torsdag, den 10. oktober, kl. 20 

i Beboerhuset 

 

http://www.gevningebylaug.dk/

