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Referat af Gevninge Bylaugs julemøde, torsdag den 4. december 2014 hos
Udesens
--------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede: Hans Lambert, Stig Fremming, Eigil Nielsen, Lone Arvedsen, Lis Sølvmose,
Gitte Kristoffersen, Lisbeth Rønnow, Vivian Møller, Søren Udesen, Sten Bonke samt
husbestyrer Mette Udesen.
----------------------------------------------------------------------------------------1. Status på biblioteket.
Der skal spares 900.000 kr. på biblioteker og arkiver over de næste fire år. Der
er to scenarier:
1) at spare Gevninge og Osted biblioteker helt væk og
2) at gøre de nævnte biblioteker ubemandede, dog med bemanding få timer om
ugen. Forslagene bliver sat i offentlig høring, og Bylauget indsender udtalelse.
2. Stillingtagen til det foreslåede udkast til Bylaugets Info 2015.
Det rundsendte udkast blev diskuteret og punktet tages op igen på næste møde
gerne med flere input. Vi vedtog, at det skal rundsendes i april måned som et
sammenfoldet A4 ark, gerne med et par billeder.
3. Bylaugets hjemmeside.
Der bør være flere menupunkter, bl.a. om Sankt Hans og Aktivitetsdagen og
meget gerne flere faktabokse.
Sten og Lone holder et brainstorm møde om hjemmesiden.
4. Nationalparken.
Lones rundsendte forslag til høringssvar er rigtig godt. Sten redigerer færdigt
og indsender.
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5. Gevningebog 3.
Lisbeth redegjorde for gruppens arbejde. Vi er i fuld gang med at kontakte folk,
som selv skal skrive, og vi har allerede interviewet flere tidligere og nuværende
Gevningebeboere. Vi fortsætter med at indhente stof i hele 2015.
6. Gevninge Beboerhus.
Sten og Eigil har haft bygningssyn med en repræsentant fra kommunen, som
var enig i og noterede alle påpegede forhold. Der blev umiddelbart
efterfølgende installeret varmt vand på toiletterne, men de mere almindelige
vedligeholdelsestiltag kan desværre nok have lange udsigter. Vi følger op i det
nye år.
Eigil har monteret afstandsklodser på på de lave borde, således at alle borde nu
har samme højde.
7. Teknik og miljø.
Beboerne på Kirkealléen ønsker de eksisterende allétræer fældet, da de bl.a. er
ustabile i stormvejr. Lisbeth har henvendt sig til de grønne mænd, som nu er i
gang med at planlægge udførelsen.
8. Eventuelt.
Vi aftalte dato for Bylaugets Generalforsamling: Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 i
Beboerhuset.
Herefter nød vi de gode æbleskiver og Mettes meget velsmagende Glühwein.
Tak til værtsfolkene!
Ref.:
Lisbeth/Sten
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