
22/5 2019

REFERAT af møde i Bylauget, den  7/5 - 2019  i Beboerhuset

Tilstede: Sten Bonke, Søren Udesen, Stig Fremming, Lisbeth Rønnow, Vivian Møller, Hanne 
Heiberg, Karsten Jepsen, Hanne Larsen

Afbud: Eigil Nielsen, Gitte Kristoffersen, Mads Anthon

1. Aktivitetsdag, lørdag, den 25/5
Lisbeth og Vivian gennemgik diverse planer for dagen: opstilling af boder/telte påbegyndes 
fredag kl. 17, og vi mødes på pladsen lørdag mellem kl. 10 og 11 (åbning kl 11).
Sten henter borde, Karsten og Eigil bringer dem tilbage om eftermiddagen. Finn kopierer 
sange. Der er mange sponsorpræmier til Vivians quiz (Sten medbringer kasse til 
besvarelser). Stig lægger vindere på hjemmesiden med oplysning om afhentning af præmier.

2. INFO udbringning
INFO'er og Aktivitetsdagsprogrammer fordeltes til omdeling senest i weekenden

3. Skt Hans Bål

Vi stiler mod samme model som sidste år. Fodboldafdelingen i GIF sørger for drikkevarer. 
Marinus Meinerts bliver årets båltaler. Sten sørger for annoncering og sender nærmere 
instrukser ud.

4. Arealet omkring Tobiassens Eg

Henrik og Jesper - to bysbørn, som arbejder i firmaet PO Anlæg - har tilbudt at hjælpe med 
vedligeholdelsen af arealet. Sten undersøger muligheden for en sponsoraftale nærmere.
(Sidste: Der er opsat Til Salg skilt ved Dyrlægegården!) 

1



5. GHUF
GHUF vil være tilstede med en bod på Aktivitetsdagen (Mads).

6. Beboerhuset
I forbindelse med en udlejning, som viste sig at være en ungdomsfest uden tilstedeværelse af
voksne, blev en toiletdør samt glasramme smadret. Lejeren, som var udenbys fra, har erkendt
forholdet og får naturligvis en regning. Den slags hændelser er heldigvis sjældne, når vi 
kører udlejningen i eget regi. 

7. Eventuelt

Arealet ved Vestvejen/Lindenborgvej, som er udlagt til dagligvarehandel, er blevet solgt til 
Rema1000. Det kan give anledning til en vis bekymring for DagligBrugsens fremtid.

Vi diskuterede endnu engang muligheden for kollektiv indmeldelse i Bylaget via 
medlemskab for grundejerforeninger. Vedtægterne tillader dette, og der var generel 
opbakning hertil og gerne kombineret med en rabatordning. Skal vedtages på næste 
generalforsamling.

Der er kommet god gang i grund- og hushandler i Bygadeforløbet.

Det blev foreslået, at Bylauget tog initiativ til en guidet rundvisning hos Vestergaard til 
efteråret.

Førnævnte Henrik og Jesper fra PO Anlæg har udtrykt ønske om at deltage mere direkte i 
Bylaugsarbejdet. Sten inviterer til næste møde.

Næste bylaugsmøde ultimo august (Sten udsender dato)

(Ref.: sten)
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