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      2017-06-12 

 

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den   8/5 - 2017  i Beboerhuset 
 

Tilstede: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen, Søren Udesen, Lone Arvedsen,  

Sten Bonke 

 

Afbud: Mads Anthon, Eigil Nielsen, Stig Fremming, Hans lambert 

 

 

1. Aktivitetsdag lørdag, den 20/5  

 

Lisbeth orienterede om de planlagte begivenheder, og vi aftalte nærmere omkring bylaugets 

medvirken. 

Aktivitetsdagen blev en stor succes - nok den bedste af slagsen hidtil. Intens gang i alle 

aktiviteter, gode bidrag på scenen, rigtig mange gæster gennem hele programmet og 

særdeles god stemning. Tillykke til Lisbeth og tak for indsatsen til alle! 

 

 

2. Skt. Hans, fredag den 23/6, kl. 21 

 

Båltaler, borgmester Carsten Rasmussen, er på plads. Sten går videre med detaljerne og 

vender tilbage med planer/opgaver: 

 

- Vi er som bekendt nødt til at få det bedste ud af den gamle bålplads (Grønbækgårdens 

engstykke), som desværre ikke byder på de bedste forhold for tilskuerne, da der er anlagt 

hegnede hestefolde helt ned til engstien på vestsiden. 

- Jeg har haft en del svedigt arbejde med at forberede bålpladsen for tilkørsel af 

bålmateriale og med at slå den meget høje græsbevoksning omkring pladsen - og der skal 

nok gøres lidt mere for at få en rimelig finish. 

- Vi må se om grenleverancerne bliver tilstrækkelige; i modsat fald planlægger jeg, at vi 

skal bede om lov til at hente fra grenbunkerne på byggepladsen på Monas gamle grund.  

-  El-hegnet på østsiden af engstien skal afmonteres på dagen for at give plads til tilskuere. 

-  Jeg køber øl/vand/is/vin som sædvanligt, samt vingave til båltaler. Og kopierer sange.  

- Vi skal ha' strøm til mikrofonen (Eigil?) 

- Er der nogen som 'brænder' efter at lave en heks ... eller måske en trold? 

- Jeg planlægger at være på bålpladsen fra kl. 20:15. 
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3. Tobiassens Eg: indvielse, søndag, den 10. september, kl. 16 

 

Vivians ide til et indvielsesarrangement er i god fremdrift: der er indgået aftale med Poul 

Bjerager m. folkemusikere/-dansere, og Grethe Saabye har givet tilsagn om at holde 

velkomsttalen. Der bliver tale om betragtelige udgifter til førstnævnte samt evt. yderligere 

udgifter til det praktiske (telt mv.). Omkostninger afholdes af Bylauget, men vi vil søge om 

tilskud fra mulige kommunale midler (Lone undersøger). 

 

 

4. Teknik og Miljø 

 

Nationalparken: vi har fra Bylaugets side aftalt at prioritere anlæggelse af nye stiforbindelser 

- og der var indirekte godt nyt fra Lone/Finn, som fra et andet møde kunne berette om en 

lokal lodsejers positive indstilling til at genetablering af Sluphusstien. Dette signal vil 

naturligvis indgå i stiudvalgets (Mads, Søren, Sten) arbejde med sagen til efteråret. 

 

 

5. www.gevningebylaug.dk 

 

Vi drøftede den voksende betydning af at få omtalt bylaugets arrangementer mv. på 

facebook. 'Gevninge  Gruppen' egner sig fint til formålet.  

 

 

6. Beboerhuset 

 

- 

 

 

7. Historik 

 

Sten er i dialog med Roskilde Kopi om genoptryk af den indbundne udgave Gevninge 

Bogen Bind I 

 

 

8. Eventuelt 

 

-  Som tidligere besluttet er der nu indkøbt et udhængsskab til Brugsen (Eigil/Sten opsætter). 

 

 

Næste bylaugsmøde: 

Vi fik ikke aftalt dato; men der skal være tid til forberedelse af Indvielsesarrangementet 10/9, så 

jeg foreslår   

mandag, den 21. august, kl. 20 

i Beboerhuset 

Giv lyd, hvis det passer dårligt! 

      (Ref.: sten) 

http://www.gevningebylaug.dk/

