7/12 - 2016

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 11/10 - 2016 i
Beboerhuset
Tilstede: Vivian Møller, Gitte Kristoffersen, Stig Fremming, Søren Udesen, Eigil Nielsen, Lone
Arvedsen, Sten Bonke
Afbud: Hans Lambert, Henrik Nevers, Lisbeth Rønnow

1. Henrik Strube koncert, torsdag 27/10
Arrangementet er på initiativ af Erik Damgaard fra Musikerforbundet tænkt som en
opfølgning på koncerten med Strube sidste efterår, hvor mange måtte gå forgæves.
Bylaugsbestyrelsen bidrager med praktisk opbakning under selve arrangementet, herunder
salg af øl/vand, mens Damgaard tager sig af annonceringen og billetsalget.
Efter koncertens afholdelse må vi på baggrund af det relativt ringe fremmøde konstatere, at
netop annonceringen havde været utilstrækkelig. Den del skal vi selv følge mere op på en
anden gang. Koncerten var ellers rigtig god, og havde selvfølgelig fortjent fuldt hus.
2. Evaluering af 70'er festivalen i september
Bylauget fik, takket være indsatsen fra især Vivian og Lisbeth, en fin aktie i dette
kommunale initiativ fra Lejre Bibliotek og Arkiv. Ifølge Vivian har der været ca. 70
besøgende i løbet af de 3 mandage, hvor udstillingen var åben. Heri indgik bl.a. det nyligt
doneret maleri af Tobiassen, som ved Eigils mellemkomst har fået plads på de efterhånden
pænt fyldte vægge i storrummet. (Vi talte om, at malerens navn også bør fremgå af de små
mærkater med information om motivet).
3. Vigtige huskedatoer i foråret 2017
20/1 Bibliotekets 75-års fødselsdag: Vivian og Lisbeth koordinerer med Kari fra kommunen.
2/4 Guidet Gevninge-tur for Lejre Turistforening: Vivian guider.
20/5 Gevninge Aktivitetsdag: Lisbeth koordinerer.
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4. Teknik og Miljø
- Brev fra kommunen med opfordring til at bidrage med gode eksempler på byudvikling til
projektet Landsbyvisionarium 2030. Vi diskuterede, om det kunne prioriteres indenfor den
korte tidsfrist (25/10). Gitte har efterfølgende forfattet et længere udkast om Bylauget som
forankring for byudvikling. Vi tænker, at dette skriv nok bedre kan egne sig som introtekst
på vores hjemmeside.
- Tobiassens Eg: Tom Malling forventer at rydde bevoksning sidst på året efter løvfald.
Vivian og Lone henter vintergækløg i overdrevet.
5. www.gevningebylaug.dk
Der kommer jævnligt mailhenvendelse via hjemmesiden, senest bl.a.
- fra GIF om fælles udhængsskab ved Brugsen. Sten følger op.
- ønske fra beboer på Lindenborgvej om Bylaugets støtte til nedbringelse af høj fart og
trafikstøjgener på hovedvejen. Det er et politianliggende.
6. Beboerhuset
- Kommunen har henvendt sig ifm. udvikling af en central udlejningsportal for kommunale
lokaler og arealer. Den omfatter også Beboerhuset. Mettes holdning er umiddelbart skeptisk
og hun kan ikke se sig selv i den model. Vi skal indsende et høringssvar senest 8/12 (Sten
koordinerer).
- Stig fortæller om et nyt eksempel på voldsomme støjgener ifm. festarrangement.
Beslutningen om at investere i et støjdæmpningsanlæg står ved magt. På næste bylaugsmøde
skal vores holdning til Beboerhusets fortsatte drift drøftes og igangsætning af støjdæmpning
besluttes i lyset heraf.
- Det er forsvundet et større antal glas fra køkkenet. Mette supplerer op.
7. Historik
- Gevninge Bog III: Vivian har godt gang i et tidkrævende arbejde med at registrere alle
ejendomme i Bygaden og gamle bydel. Udvalget, som nu også omfatter Sten, holder møde i
november.
8. Eventuelt
Intet at referere.

Næste bylaugsmøde er JULEMØDET
torsdag, den 8. december, kl. 19:30
hos Oldermanden, Holmehuse 17B
(Ref.: sten)
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