
17/10 2019

REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 17/9 - 2019  i Beboerhuset

Tilstede: Gitte Kristoffersen, Søren Udesen, Eigil Nielsen, Karsten Jeppesen, Hanne Heiberg, Sten 
Bonke

Afbud: Mads Anton, Vivian Møller, Hanne Larsen, Lisbeth Rønnow, Stig Fremming

lisbeth_ronnow@hotmail.com; msudesen@dadlnet.dk; eini@mail.dk; stig@fremming.dk; 
torbendamsgaard@sol.dk; Gitte.Kristoffersen@gmail.com; vivianus@post.tele.dk; 
inkajep@youmail.dk; madsanthon@gmail.com; hanneheiberg18@gmail.com; bonke@post3.tele.dk

1. Beboerhus

Søren, Mette og Sten havde møde med 2 repræsentanter for Lejre Kommune i Beboerhuset 
onsdag 11/9. Emnet var den forestående harmonisering af driftsoverenskomsterne for de 
kommunalt ejede (kultur)huse. En stor del af mødet gik med at fremvise og fortælle om 
Beboerhuset, som de kommunale repræsentanter nærmest var helt blanke på, og som de 
vistnok var positivt overraskede over. Vi havde osse medbragt diverse papirer og 
brevvekslinger om husets forhold, herunder synsrapporter – dem kendte de heller ikke – og 
vi har efterfølgende på opfordring eftersendt dokumenterne til dem.
I det foreløbige udkast til harmonisering af driftsoverenskomsterne opereres med et 
beskedent m2 afhængigt beløb til vedligeholdelse. Derudover skal der ansøges om andel i 
puljemidler til større påtrængende renoveringsprojekter (SUK!! der har vi jo lissom været 
før!). Så der var ikke just grund til optimisme omkring udskiftning af gulvet. 
Kommunerepræsentanterne, som kom fra kulturforvaltningen, slog kors for sig: den slags 
var primært ejendomsforvaltningens ressort.
På positivsiden talte til gengæld, at der ikke pt. er planer om at centralisere 
udlåns-/udlejningsordningen. Mette skar det for en sikkerheds skyld ud i pap, at det da også 
ville sætte en stopper for hendes (og Bylaugets) engagement i huset.
Kommunen fremsender et justeret forslag til driftsoverenskomst her i efteråret; det skal være
på plads senest 1. januar.
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I vores snak om ovennævnte blev det påpeget, at samdriften med dagplejen bør afspejles i 
overenskomsten, ligesom vi skal fastholde, at vi har et økonomisk efterslæb i forhold til 
andre kulturhuse. 

2. Landsbyudvalget

Kommunen var på vores mødetidspunkt undervejs med oprettelse af et såkaldt 
'Landsbyudvalg'. Karsten havde indvilget i at stille op til udvalget, og han er efterfølgende 
blevet udpeget og har været til det første møde. (Karsten er også den helt rette person: han 
er, ud over Bylauget, også involveret i idrætten, grundejerforening, GHUF mm.) Spændende
om der kan komme noget konkret kommunal lydhørhed ud af det til gavn for 
landsbysamfundene. 

3. Aktivitetsdagens fremtid?

Selv om Aktivitetsdagens hidtidige hovedpersoner, Lisbeth og Vivian, ikke var til stede, 
rundede vi alligevel dette spørgsmål: det er som bekendt nødvendigt med et 
generationsskifte i forankringen af arrangementet, hvis det skal køre videre. Og der er en 
komplet drejebog til rådighed for projektet. Vi talte om en eventuel udvidelse af 
festlighederne med fællesspisning, dans mv. om aftenen, altså en egentlig byfest, for at øge 
deltagergrundlaget og motivationen hos grundejerforeninger m.fl. til at bidrage….. for den 
vej vil selvsagt øge kravene til det organisatoriske set-up og planlægningsindsatsen.. Her og 
nu er det imidlertid helt afgørende at få spottet nogle ildsjæle, som vil bære faklen videre!

4. Teknik og Miljø

Vi drøftede den aktuelle udrulning af fibernet i Gevninge. Bylauget er blevet opfordret til at 
protestere mod 'blindtarme', herunder f.eks. Holmehuse øst for åen. (Seneste: Her ser det nu
ud til, at TDC også vil udlægge fibernettet).

5. www.gevningebylaug.dk

Vi skal ha' sørget for, at PO-Anlæg får sponsorkredit på hjemmesiden for deres forbilledlige 
vedligehold af arealet omkring Tobiassens Eg.(Sten skriver text)

6. Kommende arangementer

Der er ikke aktuelt aftaler om arrangementer i efteråret. Det blev foreslået at afholde en 
aften med fællessang. Sten forhører Kristen Barfod om mulig pianoledsagelse.
Det nu er aftalt med Jes Sindal, at den lovede 'H.C.Andersen Cabaret' opføres i Beboerhuset
torsdag 20/2 2020. Som ved tidligere arrangementer med Jes står Bylauget for det praktiske,
mens billetindtægten går til kunstnerne.

7. Historik

I Vivians fravær intet at referere!
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http://www.gevningebylaug.dk/


8. Eventuelt

Karsten berettede om 'Projekt Multihal' – en planlagt tilbygning på sydsiden af Trælleruphallen.
Projektfolkene er pt. i gang med at søge finansiering og fondsstøtte. (Bylauget har 
efterfølgende fremsendt en støtteskrivelse).

Der var stærke fortalere for afholdelse af en bestyrelsesfest tidligt i 2020. Mere herom senere.

Næste bylaugsmøde bliver julemødet hos Hanne Heiberg

Gevninge Bygade 34D (bag ved Anne og Hans ud mod engen)

tirsdag, den 26. november, kl. 19:30

(Ref.: sten)

3


