2013-02-10

REFERAT af julemøde i Bylauget, den 4/12-2012 hos oldermanden
Tilstede: Vivian Møller, Eigil Nielsen, Lis Sølvmose, Gitte Kristoffersen, Stig Fremming, Lisbeth
Rønnow, Hans Lambert, Søren og Mette Udesen, Sten Bonke (ref.)
Afbud: Ingen

1. Tobiassen arrangementet.
Vi drøftede de igangværende aktiviteter omkring Tobiassen jubilæet, hvor der endnu bl.a.
resterede højtideligholdelse i kirken og kransenedlæggelse. Men vi kunne allerede konstatere, at
de samlede begivenheder har været en kæmpe succes for bylauget, og at de har medført rigtig
megen kontaktskabelse og formidling/opsamling af (historisk) viden. Foreløbigt opgjort har ca.
350 personer deltaget i begivenhederne. Meget tyder endvidere på, at der på dette grundlag vil
kunne udgives en Gevninge Bog III (hvilket Bylauget selvfølgelig på alle måder vil støtte). Men
det hører vi nærmere om på generalforsamlingen til marts. Her på julemødet benyttede vi
anledningen til at rette en stor tak til Vivian og Lisbeth, som i den grad har stået bag initiativet
og trukket det store læs fra Bylaugets side.

2. Beboerhuset
Hvilket straks også gav anledning til at fremhæve den indsats, som Mette husbestyrer med
vanlig soliditet gennem året har leveret på beboerhusdriften. Ikke mindst her i forbindelse med
Tobiassen arrangementerne har tilgangen til huset spillet en afgørende rolle. Og med en smidig
beslutning og planlægning lykkedes det sågar at få huset malet indvendigt på laugets regning,
således at rammerne for udstilling og mødeaktiviteter kunne fremstå i nydelig form.
Mette fortalte derudover, at der var planer for 20 arrangementer i december måned!
Imponerende!

3. Eventuelt
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Gitte og Lis drøftede hjemmesideprojektet.
Det besluttedes at donere et frieksemplar til bylaugets bestyrelse/suppleanter af
Gevninge Bogen Bind I i det ny farveoptryk.
Var det Lis, som fremsagde disse smukke verselinjer fra sin slægtsforskning?
Engang var jeg ung og rosenrød,
nu er jeg gammel og runken - og røven sunken!
(de lidt specielle versefødder og rim kan skyldes mine mangelfulde notater!)
Og der var det vist, at vi overgik til Glühwein og æbleskiver og almindelig
julehyggesnak.

Næste møde er Bylaugets generalforsamling
tirsdag, den 5. marts, kl. 19:30
i Beboerhuset
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