25/2-2018

REFERAT af julemøde i Bylauget, den 30/11 - 2017 hos Eigil
Tilstede: Vivian Møller, Stig Fremming, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen, Lone Arvedsen,
Mads Anthon, Søren og Mette Udesen, Eigil Nielsen, Sten Bonke
Afbud: Hans Lambert
Mange tak til Eigil og Annette for hyggeligt husly, samt rigeligt med julegløgg og
æbleskiver! Ud over gemytligt samvær nåede vi at runde følgende emner:
1. Arealet omkring Tobiassens Eg
Lisbeth og Sten har været til møde på Dyrlægegården mhp. drøftelse af processen vedr.
overdragelse af arealet til Lejre Kommune. Sagen kommer på dagsordenen i
Økonomiudvalget, når kommunen har modtaget tilbud om overtagrlse fra ejerne.

2. Forum for lokalområdet
Lisbeth/Bylauget har fået en henvendelse fra Michael Kring om lokale projekter/initiativer
samt styrkelse af den lokale indflydelse i kommunalpolitikken.
Lisbeth og Sten har siden haft to møder med Michael herom. Han har bl.a. nærkontakt til
lokalpolitiske nøglepersoner, hos hvem der arbejdes med tanker om at etablere et bredt
forum/udviklingsselskab, som skal stå for idéskabelse og projektudvikling på
'Gevningehalvøen', dvs. også omfattende Herslev og Kattinge mv.
Bylauget støtter selvklart op om initiativet men har næppe pt. ressourcer til at indtage en
mere central rolle i etableringsprocessen. Det synes da heller ikke at være nødvendigt. Vi
har i øvrigt argumenteret for, at der kunne være taktiske fordele ved at ændre navn til
'Skjoldungehalvøen' eller lignende.

3. Forårets aktiviteter
Lisbeth er godt i gang med planlægningen af Aktivitetsdagen 26/5.
Skt. Hans aften falder i år på en lørdag. Vi har tidligere talt med GIF om at udvide
arrangementet m. telt/spisning mv. Sten kontakter GIF.
Kari har også været på banen vedr. samarbejde om biblioteksarrangementer (jeg fik ikke lige
fat i de nærmere detaljer!).
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4. Teknik og Miljø

5. www.gevningebylaug.dk

6. Beboerhuset
Mette har friholdt Beboerhuset fra udlejning i juli 2018 med henblik på frivillig maledag.
Nærmere tidspunkt skal så vidt muligt fastlægges på næste møde. Med tanke på vores to
nyvalgte repræsentanter i kommunalbestyrelsen drøftede vi desuden en fornyet lobbyindsats
for at få kommunen til at leve op til sine vedligeholdspligter.
Vi drøftede desuden stoleudskiftning og elektronisk støjbegrænser, dog uden at beslutte
noget. På grund af visse uheldige hændelser vil Mette udarbejde en mere detaljeret
rengøringsinstruks.

7. Historik
Mads kigger lidt nærmere på WordPress med henblik på oprettelse af hjemmeside til
løbende publicering af historisk materiale. Efter at ha' konsulteret konen er Mads siden
vendt tilbage med et forslag om at benytte en lokal forretning f.eks. http://roskildeweb.dk

8. Eventuelt
Resultatet af kommunevalget blev vendt; det kan forhåbentlig bruges konstruktivt, at
Gevninge har fået to gode medlemmer i kommunalbestyrelsen.
Gevninge Bageri er annonceret til salg; Bylauget krydser fingre for, at det slipper helskindet
ind i fremtiden.
Vi er selvfølgelig altid på udkig efter friske medlemmer til bestyrelses/suppleantflokken i
Bylauget. Aktuelt skal vi finde en erstatning for Hans, som har ønsket at træde tilbage.
Vi blev enige om at afholde bestyrelsesfest først i det nye år. Mette tjekker huskalenderen.

Næste bylaugsmøde: Generalforsamling

tirsdag, den 6. marts 2018, kl. 19:30
i Beboerhuset
(Ref.: sten)
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