2014-29-05

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 26/5-2014 i Beboerhuset
Tilstede: Vivian Møller, Eigil Nielsen, Stig Fremming, Sten Bonke, Lisbeth Rønnow (referent)
Afbud: Gitte Kristoffersen, Lis Sølvmose, Hans Lambert, Søren Udesen, Lone Arvedsen

1. Teknik og Miljø: Planlægning af Skt. Hans (lørdag, den 23/6, kl. 21:30)
Brug af bålpladsen, som vi brugte sidste år er OK - Sten har aftalt med smeden og Lotte
Stegeager (som nu ellers har hestefold på stedet)
Fordeling af opgaver:
 Slå græsset og hegne selve bålpladsen (Sten).
 Besked til vejformanden om slåning af skrænter (Sten)
 Informere brandmyndigheder i henhold til de nye regler (Hans)
 Båltaler: Står bylauget selv for i år, da andre kandidater var optaget.
 Annonce i lokale medier (Sten)
 Øl, vand, is – samt trailer med sædvanligt udstyr. (Sten)
 Mikrofon + kabler (Eigil)
 Byttepenge (Søren)
 Heks: Sten og Eigil i samarbejde!
Øvrige og alle: Gerne medhjælp på pladsen fra kl. 21.
Pladsen er åben for tilkørsel af busk- og grenafklip alle dage 9-16. Fint hvis
bestyrelsesmedlemmer stikprøvevist kan tilse, at alt foregår i ro og orden.
2. Beboerinfo (den gule)
På indholdssiden bør fremgå, at Bylauget har været medvirkende til, at der fra december 2014
indsættes flere busafgange på linje 207 i weekender og i aftentimerne.
At den nyskabte Gevninge Aktivitetsdag bliver en årligt tilbagevendende begivenhed i
forbindelse med Lejre Kulturdage. Datoen i 2015 bliver lørdag den 9. maj. At vi gerne hører fra
folk, hvis man har ønsker til Bylaugets virke.
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Udbringning af den gule info: Bestyrelsen deler ud efter nedenstående plan. Skulle der være
ændringer, henvendelse til Lisbeth, hvor infofolderen kan afhentes fra den 10. – den 13. juni.
Ring gerne først på 40418295 – så jeg er hjemme til udlevering. Måske bliver den bragt til jer!!

3. www.gevningebylaug.dk
Stig og hans søn, Morten sørger for denne. Husk henvisninger til Gevningestof fra det historiske
tidsskrift Lethrica.
4. Beboerhuset
Eigil har lavet en tilstandsrapport, som sendes til Teknik og Miljø med et brev fra Oldermanden.
Husk en kopi til Mette Touborg.
5. Historik
Gevningebog 3: Vivian, Lone og Lisbeth er ved at have planlægningen på plads. Sendes ud til
bestyrelsesmedlemmerne via Sten. Vi arbejder på, at alle oplysninger skal være korrekte og vi
har kontakt med en del mennesker, der vil skrive. Oldermanden skal underskrive et brev til de
folk, der skal skrive. Sendes til Sten efter vores næste møde.
6. Eventuelt
Oldermanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor ros og anerkendelse af Lisbeths initiativ og
arbejde ifm. Gevninge Aktivitetsdag og Lejre Kulturdage.
Eigil har repareret et af husets borde, så det har samme højde, som de øvrige borde. Det blev
godkendt af Oldermanden, så Eigil får grønt lys til at gå videre med projektet. Også ros til Eigil
for polering af klaver.

Næste Bylaugsmøde: tirsdag, den 2.september, kl. 20 i BBeboerhuset
Plan for uddeling af Infofoldere:
Vivian: Oldvejsparken, Nørremarken, Oldvejen og Åbjerg
Eigil: Højmarken, Grydehøj
Gitte: Rytterbakken, Byager, Fjordager (den nordlige del) til højre, når du går ind fra Vestvejen
Stig og Hans: Bygaden, Bakkedraget, Lillemarken (I fordeler selv)
Lis: Dalager, Nødager, Grønager
Lone: Bausager, Langager, Fjordager (den sydlige del) til venstre, når du går ind fra Vestvejen
Søren: Lindenborgvej og Skovager
Lisbeth: Holmehuse, Kirkealle, Kirke Stræde, Stetteager
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