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      15-11-2017 

 

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den  17/10 - 2017  i 

Beboerhuset 
 

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

Sten Bonke, Mads Anthon, Søren Udesen; Stig Fremming; Eigil Nielsen 

 

Afbud: Hans Lambert 

 

 

1. Arealet omkring Tobiassens Eg 

Teknik og Miljø i Lejre Kommune sagsbehandler pt. Bylaugets ønske om, at kommunen 

overtager arealet fra Dyrlægegården. Efter planen kommer sagen på i Økonomiudvalget i 

december. 

Lisbeth og Sten har holdt møde med ejerne, som vil fremsende salgstilbud til kommunen. 

Forvaltningen har, til vores undren, prøvet at få Bylauget til at påtage sig 

tinglysningsomkostninger mv. i forbindelse med arealoverførslen (10-15.000 kr!). Dette har 

vi selvfølgelig måttet afvise.  

 

Indvielsesarrangementet er ellers blevet rost fra alle sider. Vi har dog endnu ikke kunnet 

aflægge regnskab for arrangementet, da vi forsat mangler bilag fra Bjerager og GIF. Sten 

rykker sidstnævnte. 

 

 

2. Ny indkørsel og nedlæggelse af bænk i Bygaden 

Bylauget har fået en henvendelse fra kommunen om etablering af indkørsel til (ny) 

byggegrund i svinget ved Holmehuse, og i den forbindelse flytning af bænk. Vi tager planen  

til efterretning, dog med påpegning af stedets særlige historiske og oversigtsmæssige 

forhold. Ny placering af bænken giver imidlertid anledning til en del diskussion, så den 

beslutning er efter aftale med kommunen skudt til hjørne indtil foråret!  

 

 

3. Tilbagemelding fra  kommunens møde om udviklingsmuligheder 

Vivian og Lisbeth fortalte om deres oplevelser på dagen - og det ringe udbytte! 
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4. Høringssvar til Forslag til kommuneplan 2017 

5. Vi drøftede udvalgte temaer i det digre værk. Især Vivian heldigvis var pænt velforberedt, 

og vi enedes om at udfærdige et høringssvar med udgangspunkt i Vivians kommentarliste 

(høringssvar vedlagt). 

 

 

6. Teknik og Miljø 

Udvalget vedr. nye stiforbindelser (SU, MA og SB) aftalte at stikke hovederne sammen før 

jul. 

 

 

7. www.gevningebylaug.dk 

 

 

8. Beboerhuset 

I forbindelse med overgang til nye takster henover sommeren har der været et lille 

mellemværende med en lejer, som pga. manglende opdatering af hjemmesiden ikke var 

opmærksom på de nye priser. Sagen er bragt ud af verden. 

Miele opvaskemaskinen har haft nedbrud og efterfølgende servicebesøg. 

Den fra kommunen planlagte overgang til et fællesbookningssystem er tilsyneladende 

opgivet. Husbestyrerens uforbeholdne mening om den plan har utvivlsomt været 

medvirkende hertil!! 

Vi drøftede det forsatte problem med dårligt vedligehold og tog som følge heraf en 

principbeslutning om at gennemføre en maledag i foråret baseret på hjælp fra frivillige. 

Materialeomkostninger afholdes af Bylauget. Tages op på næste møde.  

 

 

9. Historik 

Gevninge Bog III: vi blev enige om at benytte den 'løbende' formidlingsmodel med 

publicering af diverse allerede færdige og kommende afsnit/småskrifter på en særlig 

webside (med link Bylaugets hjemmeside, forstås). Vivian kender metoden fra andre 

sammenhænge.  

Mads har efterfølgende forespurgt i baglandet og henviser til en mulig web-leverandør; 

priser kendes  indtil videre ikke. 

Vivian har på Bylaugets vegne modtaget en donation fra en Tobiassen-slægtning. Det drejer 

sig om en 'kurbog' af Jens Tobiassen fra 1776. Den vil blive indlemmet i Christian 

Tobiassen samlingen i Lejre Arkiverne. 

 

 

10. Eventuelt 

 

Der er lokalt valgmøde i Forsamlingshuset, onsdag, den 15/11, kl. 19. 

 

Gevninge Bageri er sat til salg! Denne forretning har ikonisk status langt ud over 

lokalsamfundet. Selv på Christiansborg nyder man bageriets citronhalvmåner. Vi krydser 

fingre for en lykkelig fremtid for de gode bagerfolk - og deres bageri! 

 

http://www.gevningebylaug.dk/
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Lisbeth har fået anbefalet en duo med PH-viser, som skulle være god, hvis vi har planer om 

at lave et musikarrangement på et tidspunkt. Vi har også en option på Lasse & Mathilde 

liggende. Der kommunikeres videre vedr. det økonomiske. 

 

Lisbeth har også fået en henvendelse om Bylaugets eventuelle medvirken til praktisk 

afvikling af et 'Stafet for Livet' arrangement. Som forening takker vi pænt nej, men der er 

selvfølgelig mulighed for at bidrage  på individbasis.  

 

 

 

Næste bylaugsmøde 

 

JULEMØDE 

 

torsdag, den  30. november, kl. 19:30 

 

hos Eigil 

Højmarken 28 

 

      (Ref.: sten) 


