05-05-2017

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 30/3 - 2017 i
Beboerhuset
Tilstede: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen, Stig Fremming, Søren Udesen, Eigil
Nielsen, , Lone Arvedsen, Hans Lambert, Mads Anthon
Sten Bonke
Afbud:

1. Byvandring 2/4, kl. 14
Arrangementet er blevet til i regi af Lejre Turistforening. Det starter på Kirkepladsen.
Vivian er guide på turen ca. 1 times tid. Derefter kaffe og kringle, spørgsmål og svar samt
hyggesnak i Beboerhuset.
Det foregik i herligt forårsvejr. Ca. 40 veloplagte deltagere og Vivian i fin form. Alle fulgte
med til Beboerhuset, hvor snakken gik lystigt. Finn orienterede om bylaugets høringssvar til
Nationalparkplanerne. Alt i alt en vellykket eftermiddag.
2. Nordisk Viseaften 27/4, kl. 19:30
Vi planlagde og fordelte diverse opgaver.
Arrangementet blev en fin oplevelse, både musikalsk og publikumsmæssigt: 33 betalende
gæster plus det løse var passende til det store lokale. Jes Sindahl og hans nordiske
visevenner leverede underholdning på højt niveau.
Skuffende at de lokale medier, på nær Dagbladet, ikke foromtalte arrangementet. De havde
ellers fået materialet tilsendt, men der er ikke megen klangbund, hvis ikke man har
annonceret. Heldigvis havde de mange plakatopslag den ønskede effekt.
3. Aktivitetsdag 20/5, kl. 11-15
Lisbeth og planlægningsgruppen arbejder med de sidste detaljer. Bylauget bidrager med
kaffe og kage, borde og nødvendig (muskel)opbakning. Aftales på næste bylaugsmøde.
Sten sørger for alko-bevilling.
4. Skt. Hans 23/6, kl. 21
Båltaler: borgmesteren har bekræftet.
Eigil og Sten skal bese bålpladsen for eventuelle problemer med hegningen.
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5. Tobiassens Eg
Projektet nærmer sig sin afslutning. Der er nu lagt ekstra jord, sået græs samt opsat pæl til
skiltning.
Vivian har kontakt til Poul Bjerager, som har givet tilsagn om at stille med folkedansere til
et indvielsesarrangement i starten af september. Dato aftales på næste bylaugsmøde.
6. Teknik og Miljø
Udhængsskab skal indkøbes og ophænges på DagliBrugsens facade overfor
forsamlingshuset (Sten og Eigil).
Vi drøftede tiltag omkring Nationalparken. Nye stiforbindelser bør gives prioritet. Vi skal
ha' nedsat et udvalg, som planlægger strategien, herunder ikke mindst kontakten til relevante
lodsejere.
7. www.gevningebylaug.dk
INFO'en skal klargøres til udbringning sammen med Aktivitetsdagsfolderen primo maj.
(Sten skriver og kopierer). Alle bedes ligesom sidste år hjælpe med omdelingen.
8. Beboerhuset
Vi enedes om at hæve lejebetalingen - for at ruste økonomien til eventuelle
vedligeholdelsestiltag i fremtiden. Nærmere detaljer aftales med kassereren og
husbestyreren.
9. Historik
Vivian foreslår at oprette en hjemmeside til løbende formidling af de nye (del)bidrag til
Gevningebog III. Hun blev bedt om at vende tilbage med nærmere detaljer.
10. Eventuelt
Intet

Næste bylaugsmøde

Mandag, den 8. maj, kl. 20
i Beboerhuset
(Ref.: sten)
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