11-08-2015

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 11/6 - 2015 i Beboerhuset
Tilstede: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen, Stig Fremming, Hans Lambert,
Søren Udesen, Eigil Nielsen, Lis Sølvmose, Lone Arvedsen, Sten Bonke
Afbud: ingen

1. Skt. Hans Planlægning?
Kontakt til båltaler sognepræst Maren: Lisbeth
Heks: Stig (m. underleverandør Eigil og Anette)
Diverse indkøb/vingave: Sten
Byttepenge: Søren
El og forstærkning: Eigil og Sten
Nyt starttidspunkt kl. 21
Evaluering: arrangementet forløb fint. Bålet og især heksen fik megen ros. Marens tale
ligeså. På negativsiden var der vist et problem med manglende kommunikation af det nye
starttidspunkt - det var i hvert fald ikke sivet ind hos ganske mange borgere. Stor fejl, at vi
ikke havde det på hjemmesiden! Tilførslen af bålmateriale ville have været et problem, hvis
ikke Lotte havde haft et lager på sin mark; hvad gør vi til næste år??

2. Evaluering af aktivitetsdagen
Generelt et flot arrangement, som markerede bylauget og Gevninges foreninger og interessegrupper på fineste vis overfor et stort publikum. Stor tak til især Lisbeth og Vivian for
indsatsen med planlægningen og på dagen, hvor vejret nok artede sig men dog pga.
småkulde vist lukkede for aktiviteterne lidt for tidligt på eftermiddagen.
Der blev genereret et overskud på Brugsens leverancer, som Brugspoul donerede til næste
års event.
Det bør overvejes at ændre navnet til noget, som lægger sig mere op af Kultur-uge rammen.
Desuden vil placeringen af deltagernes 'stande' nok blive ændret.
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3. To koncerter i eftersommeren
I dialog med Erik Damgaard fra musikerforbundet har Lisbeth (og Erik) på bylaugets vegne
fået mulighed for at arrangeret 2 koncerter, som afvikles i september og oktober:
 den 3/9 med Henrik Strube Band
 den 29/10 Spil Dansk Dag m. Frank Jæger-viser
begge gange i Beboerhuset kl. 19.
Nærmere planlægning på næste bylaugsmøde i starten af august.

4. Teknik og Miljø
n/a

5. www.gevningebylaug.dk
n/a

6. Beboerhuset
Vi drøftede forslag om at indkøbe nye, prisbillige stole af en model, som bruges i Osteds
beboerhus. Der var nogle betænkeligheder, fordi de er stofbelagt: nok behageligt men næppe
velegnet ift. husets fest-belastning. Vi besluttede at skyde beslutningen til hjørne.

7. Historik
n/a
8. Eventuelt





En deltager i aktivitetsdagen havde argumenteret for en markant forhøjelse af
bylaugskontingentet. Bestyrelsen er stadig ikke overbevist om, at dette er berettiget og
formålstjenligt, men vi drøfter det igen inden næste generalforsamling.
Ligeledes var det blevet foreslået, at bylauget skulle involvere sig i en fredning af
Gevningegården. Vi vurderer, at det løb er kørt for længe siden og vil nu hellere
prioritere en god og tilpasset løsning af arealets fremtidige udformning efter
nedrivningen, som formentlig vil foregå over efteråret.
En borger har klaget over støj og møg fra ringduer/tyrkerduer. Bylauget råder ikke pt.
over (lovlige) værktøjer til at eliminere sådanne gener.
Næste bylaugsmøde
tirsdag, den 11. august, kl. 20 i Beboerhuset
(Ref.: Sten)
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