6/3-2017

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 8/12 - 2016 hos
oldermanden
Tilstede: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Stig Fremming, Sten Bonke
Afbud: Hans Lambert, Eigil Nielsen, Lone Arvedsen, Gitte Kristoffersen Søren Udesen, Henrik
Nevers

Årets julemøde var, som det fremgår, ramt af helt usædvanligt mandefald m/k. Der var
følgelig ekstra rationer af Glühwein og æbleskiver til de tapre fremmødte. Referentens
erindring om behandlingen af de faglige emner er formentlig omvendt proportionalt
mangelfuld.

1. Bibliotekets jubilæum
Finder sted 20/1 kl. 16-18 i bibliotek og Beboerhus. Planlægges af Lisbeth/Vivian i
samarbejde med især Kari fra Lejre Bibliotek & Arkiv. Heine byder velkommen og Jordan
causerer over de første årtier i bibliotekarlivet. Bylauget holder åbent hus i Beboerhuset 3
mandage i januar fra kl. 14-17.

2. Tobiassens eg
Der blev gjort status over Tom Mallings forsinkede rydning af arealet samt planerne for
lægning af vintergækløg og opsætning af skiltning.

3. Lyttemøde med den nye borgmester
Vivian og Sten havde deltaget i det såkaldte 'lyttemøde' med den nye borgmester Carsten
Rasmussen i Beboerhuset 30/11. På mødet drøftedes flygtningeboliger på kroen,
pendlerparkering v. Lejre station, afskaffelse af storskraldafhentning, skolesituationen
(Trællerupskolen ville ikke blive lukket!) - og vi nævnte specielt lokalplanprocesser og
Beboerhuset som vigtige emner for Bylauget. Borgmesteren betegnede administrationen
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(og vedligeholdelsen) af kommunale ejendomme som et problemområde, som han ville
prioritere: men altså .... der var lige det med økonomien!!

4. Teknik og Miljø
Forslag til Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land var nu i høringsfasen. Vi besluttede
at bede Finn og Lone om at forfatte et udkast. Frist primo februar.
Bylauget har fået en henvendelse fra Gevninge IF om et fælles udhængsskab på brugsens
murfacade ud mod Bygaden overfor Forsamlingshuset. Sten snakker med uddeler Poul.

5. www.gevningebylaug.dk
Planen for Biblioteksjubilæet lagt på hjemmesiden.

6. Beboerhuset
Vores høringssvar vedr. Lejre Kommunes forslag til central styring af kommunale lokale- og
idrætsfaciliteter (herunder Beboerhuset!) er indsendt. Vi har udtrykt stor skepsis overfor
modellen, bl.a. understreget ved Mettes stærke forbehold overfor sin egen fortsatte rolle som
husbestyrer i det foreslåede system.
Sten foreslår at vi overvejer en prisstigning på udlejning - for at ruste økonomien til eventuel
selvfinansiering af mindre vedligeholdsopgaver (som konsekvens af den manglende
kommunale indsats).
Vi skal ha' revideret skiltning under malerierne i Beboerhuset, således at også kunstnerens
navn fremgår af teksten.

7. Historik
Vi aftalte kommende aktiviteter i Gevninge Bog III sagaen.

8. Eventuelt
Næste møde: Generalforsamling, tirsdag, den 7. marts kl. 19:30 i Beboerhuset.

ref.
Sten
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