1/3-2016
Referat af Gevninge Bylaugs julemøde, torsdag den 3. december 2015 hos
Finn og Lone
Tilstede: Hans Lambert, Stig Fremming, Gitte Kristoffersen, Lisbeth Rønnow, Vivian
Møller, Søren Udesen, Sten Bonke, husbestyrer Mette Udesen samt Lone Arvedsen og
Finn Sommer.
Fraværende: Eigil Nielsen (undskyldt pga. glemsomhed!)
Lis Sølvmose har meldt fra i suppleantgruppen pga. helbredet. Terrænet skal sonderes
for erstatningskandidater.

1. Tobiassens Eg projektet
I forbindelse med behandlingen af Bylaugets ansøgning var kommet en
forespørgsel fra kommunen om fremtidigt vedligehold af det pågældende areal.
Planen er at få kommunen til at overtage ejerskabet (eller i hvert fald
vedligeholdet), men spørgsmålet er ikke helt enkelt. For ikke at blokere
processen har Bylauget meddelt, at vi kan stå for vedligeholdet.
2. Nationalparkrådet
Vi drøftede forskellige strategier ift. en eventuel repræsentation i rådet. Det
indebærer en afvejning af den potentielle arbejdsbyrde versus indflydelse på
initiativer og aktiviteter til gavn for Gevninge. Det aftaltes at kontakte mulige
lokale kandidater.
3. Gevninge Beboerhus.
Anskaffelse af nyt køleskab (og evt. separat fryser) blev drøftet.
Fornyet henvendelse til Lejre Kommune om renoveringsbehovet er nødvendig.
Jan Heine vil støtte op. Sten tager kontakt.
Oldermanden benyttede anledningen til på bestyrelses vegne at takke Mette
husbestyrer for hendes fortsatte helt utrolige arbejdsindsats og engagement i
husets drift!
Stig har kontakt til en leverandør af et noise-guard anlæg til beboerhuset.
Anlægget virkemåde synes lovende, men det er dyrt. Vi tog en
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principbeslutning om at gå videre med anskaffelse, når der er klarhed over
kommunens engagement i vedligehold og renoveringsplaner – og hermed
husets fremtid.
4. Teknik og miljø.
Bylauget har fået en forespørgsel om eventuel regulering af
krager/råger/alliker. Oldermanden kontakter Lejre Jagtforening herom.
5. Eventuelt.
Vi aftalte dato for Bylaugets Generalforsamling: Tirsdag den 1. marts kl. 19.30 i
Beboerhuset.
Undervejs nød vi et udsøgt traktement af julegodter - niveauet kan ikke blive
meget højere! Mange tak til værtsfolkene!
Ref.:
sten
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