19-11-2014

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 25/9 - 2014 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. Gevninge Bibliotek spares væk?
Gevninge Bibliotek er sammen med Osted Bibliotek foreslået nedlagt i forbindelse med
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Lejre Kommunes budget for 2015. Bylauget finder, at
Biblioteket er en vigtig kulturinstitution i byen og vil forsøge at lægge pres på
Kommunalbestyrelsen ad forskellig vej, bl.a. gennem et læserbrev til Lejre Lokalavis og
gennem et interview med journalist Palle Bruselius på samme avis. Lone og Finn har lavet et
fint oplæg, som Sten arbejder videre på og sender af sted. (Er bragt 30.9./red.). I stedet for at
lukke Biblioteket ønsker bylauget, at der arbejdes med at udvide biblioteksfunktionen med
øget hjælp til digital borgerservice, samt, at der arbejdes med at lade brugerne få adgang til
biblioteket også uden for den bemandede åbningstid.
OBS! Efter sigende tælles besøg på Gevninge Bibliotek i denne uge - hermed en opfordring
til at lægge vejen forbi!

2. Nationalpark Skjoldungelandet
Gevninge er som eneste større bysamfund i Lejre Kommune med i nationalparken. Bylauget
ser positivt på planen, som på sigt kan tale for en bevarende lokalplan for den gamle bydel.
Sten og Lone laver et udkast til høringssvar, som vi ser på næste gang. Svarfristen er
31.12.14
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3. Gevningebogen 3
Lis Sølvmose er nu også med i arbejdsgruppen.
Der er arbejdet videre hen over sommeren med indsamling af stof, og arbejdet intensiveres
hen over efteråret. Stoffet bearbejdes og redigeres i løbet af 2015.

4. Lejre Kulturuge 2015: aktivitetsdag d. 9.5.
Vivian foreslår, at der på dagen kommer en person fra Lejre Museum og fortæller om de
lokale fund på pladsen, nemlig hjelmøjet og guldarmringen.

5. www.gevningebylaug.dk
Vi vil gerne opfordre borgerne i Gevninge til at bidrage til Gevningebogen 3. Har
redaktørgruppen en tekst, som kan sendes til Stig, så han kan lægge den på hjemmesiden?

6. Beboerhuset
Tak til Eigil, der har renoveret bordene, slebet kanterne og limet klodser under
bordpladerne, så bordene nu alle er i samme højde. Sten har skrevet brev om presserende
behov for vedligehold og videresendt Eigils tilstandsrapport for Beboerhuset til borgmester
og forvaltning.
Det affødte primo oktober en gennemgang af Beboerhuset med en kommunal repræsentant
(Eigil og Sten deltog). De fleste væsentlige punkter på vores liste blev registreret og vil
indgå i kommunens økonomibetingede prioritering. Der er efterfølgende blevet indlagt
varmt vand i et af toiletterne!

7. Eventuelt
Intet at referere.

Næste bylaugsmøde er julemødet
torsdag, den 4. december kl. 19:30
hos Søren og Mette
Holmehuse 11
(Ref.: Gitte)
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