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      02-03-2014  

 

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den  12/12  - 2013   hos 

oldermanden 
 

Tilstede: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen, Stig Fremming, Hans Lambert, 

Søren Udesen, Eigil Nielsen, Lis Sølvmose, Lone Arvedsen, Sten Bonke 

 

Afbud: ingen 

 

 

 

 

1. Teknik og Miljø 

 

 der er etableret trafiklys ved hhv. Vestvejen og Orehøjvej. Bestyrelsen undrer sig over, at 

der  ikke (som ellers udmeldt) ser ud til at skulle anlægges trafiklys ved Brugsen, hvor 

mange fodgængere og cyklister krydser hovedvejen. 

 asfaltarbejder i Bygaden er afsluttet (incl. udvidelse af fortove v. Bakkedraget!). Samlet set 

et fint resultat. 

 efter varsling fra beboere på Kirke Allé var kommunen hurtigt ude med rydning af 

stormtruede træer ifm. Bodil. 

 der opstod alvorlige vandskader på 2 ejendomme på Holmehuse pga. den kraftigt stigende 

vandstand på engen under Bodil. 

 og samme stormflodsoversvømmelse satte en stopper for passage af Holmehuse over engen. 

Dvs. at evt. redningskørsel mv. til beboerne på østsiden i realiteten var blokeret igennem ca 

½ døgn, da den ellers oprindelige brand- og nødvej nord om åen forbi Børge er blokeret af 

trævækst og hegn. Holmehuse vejlaug må snarest tage initiativ til, at denne nødpassage 

genetableres, ligesom der bør tages kontakt til kommunen om evt. hævning af den 

kommunale vejdæmning over engen. 

 Det bør derfor i det hele taget overvejes, om der er tilstrækkelig kommunal/regional 

opmærksomhed på de lokale risici, som stormflodshændelser indebærer for Gevninge. 
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2. www.gevningebylaug.dk 

 

Hjemmesiden er kommet ud af starthullerne i 2013. Vi diskuterede ambitionsniveau og drift. Vi 

bør selv kunne stå for løbende opdateringer (således som Stig f.ex. har gjort det ifm. 

annoncering af Generalforsamlingen); og så er det fint at kunne trække på Morten Fremming 

ved mere komplicerede operationer.  

 

 

3. Beboerhuset 

 

 den løbende drift er pt. lidt besværliggjort af en dagplejemor, som pga. vandskade i eget 

hjem har fået adgang til at varetage sit daglige arbejde i Beboerhuset. 

 strikke-cafeen har fortsat stor succes. Lauget støtter mindre udgifter ifm. 

arrangementerne 

 I 2014 skal der gøres en fornyet indsats for at få mobiliseret kommunen omkring gulv-

renovering og istandsættelse af toiletter. 

 Eigil har foretaget en test med slibning/lakering af en stol. Det er som forventet en 

større opgave med et moderat resultat. Han foreslår alternativt, at vi prøver at finde en 

rimelig prisbillig ny stol og påbegynder udskiftning.  

 

 

4. Historik 

 

Første spadestik er taget til Gevninge Bogen III. Lisbeth, Vivian, Lone og Eigil har gennemgået 

den ene side af Bygaden m. Jørgen Pilman - efter sigende med stor succes! Der står 18 personer 

på kildelisten til kommende samtaler. Bylauget afholder omkostningerne til indkøb at optager. 

 

 

5. Eventuelt 

 Lisbeth berettede om planerne for Lejre kulturugen 'Knap op for kulturen', som åbner i 

Gevninge 24/4. Lauget støtter op og præsenterer sig ifm. begivenhederne.  

 Vivian skal fortælle om Gevninge Bøgerne for Ældresagen 1/4 på Nødager. 

 

 

 

 

 

Næste bylaugsmøde er Generalforsamlingen 

 

tirsdag, den 4. marts, kl. 19:30 

 

i Beboerhuset 

 

      (Ref.: Sten) 

http://www.gevningebylaug.dk/

