23-08-2017

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 21/8 - 2017 i
Beboerhuset
Tilstede: Vivian Møller, Lone Arvedsen, Stig Fremming, Eigil Nielsen,
Sten Bonke
Afbud: Mads Anthon, Søren Udesen, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen, Hans Lambert

1. Planlægning af Tobiassens Eg
- Telt 6x9m lejes af Idrætsforeningen (kr. 3.000). Bliver opstillet søndag efter kl. 12 med
lukket langside mod nord op mod Bo's hegn, og åbent over mod egetræet. Dog afhængigt af
vindforhold på dagen.
- Annoncering: Vivian har opdateret plakaten - og som bekendt inviteret en lang række
relevante personligheder - og tager sig af kontakt til aviser og hjemmesider, Lone kopierer
og omdeler plakater til forretninger. Lisbeth evt. opslag på Facebook-gruppen?
- Sten inviterer Dyrlægegården skriftligt - og sender plakat til Grethe og aftaler forløbet med
hende.
- Sten medbringer 2-3 klapborde og et antal stole fra Niclas.
- Pladsen skal lukkes for biler på dagen, evt. med skilte, som kan lånes hos kommunen
(Sten)
- Eigil medbringer mikrofon til talere (strøm fra Rønnows).
- Lone indkøber vin/engangsemballage.
- Vivian/Sten medbringer hæfter/bøger til bordpræsentation.
- Forløb: Sten byder velkommen og giver ordet til Grethe, derefter gennemgang, taksigelser
og indvielse af projektet v. Sten (pointer modtages gerne); optræden v. Poul Bjerager & Co.
- Vi mødes på pladsen kl. 15!

2. Teknik og Miljø
Kommunens Vej og Park folk har måttet trække det tidligere afgivne tilsagn om at klare
pasningen af arealet omkring Tobiassens Eg. Måske ikke så underligt, eftersom arealet er
privat. Der udestår således en afklaring med lodsejeren, herunder en nærmere vurdering af
kommunens villighed til at overtage ejerskabet til arealet. Sten vender spørgsmålet med
politikere.
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3. Historik
Pris for genoptryk af 50 eksemplarer af Gevninge Bog 1 i hardcover versionen er kr. 11.600
+ moms. Tem'lig dyrt, synes vi. Vi vurderer da også, at efterspørgslen fremover vil være
beskeden. Sten tjekker derfor prisen på 30 eksemplarer.

4. Eventuelt

Næste bylaugsmøde

tirsdag, den 17. oktober, kl. 19:30 (BEMÆRK tidspunkt!)
i Beboerhuset
(Ref.: sten)
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