
3/3 2020

REFERAT af julebestyrelsesmøde i Bylauget, den 5/12 - 2019  hos Hanne
Heiberg

Tilstede: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Gitte Kristoffersen, Stig Fremming, Søren Udesen, Eigil 
Nielsen, Mads Anton, Hanne Larsen, Hanne Heiberg Sten Bonke

Afbud: ingen!

STOR tak til Hanne og Lars for husly i fine stuer og dejlig julegløgg med godter!
Mødet gik mestendels med hyggesnak – dog også enkelte seriøse temaer, jf. herunder:

1. Beboerhus

Ny brugeraftale er på plads til 1/1-2020: den virker fornuftig set fra Bylaugets synspunkt, 
idet husbestyrerens rolle og laugets indflydelse synes intakt. Der er dog en usikkerhed 
omkring fremtidigt indvendigt vedligehold (f.eks. nye gulve SUK!). Midler hertil skal 
fremover fremskaffes via en fællespulje for kommunens borgerhuse; processen synes uklar.
Det besluttedes, at husbestyreren og kassereren kan gå videre med indkøb af nye stole.

2. Aktivitetsdagen

Det ser ud til, at en ny organisationsmodel er på plads, herunder med Annette Brøndum fra 
skolens forældrekreds samt Henrik fra PO Anlæg som centrale aktører.
En ny udfordring er, at GIFs telte ikke længere kan anvendes som vanligt.

3. Landsbyudvalget

Karsten berettede om udvalgets arbejde: at skabe inspiration til lokale fællesskaber og 
projekter. For Gevninge kunne Multihallen være et relevant initiativ.

1



4. GHUF

Mads berettede om arbejdet siden sidst: der var fokus på bibliotekets rolle for halvøen. 
Desværre havde man fået afslag på en fondsansøgning om støtte til konsulentbistand.

5. Henvendelse om økofællesskaber
Lauget havde modtaget en henvendelse fra JesperTornberg fra Kattinge, som forespurgte om
vi kunne være behjælpelig med annoncering af økofællesskaber på Gevningehalvøen. Vi 
kunne tilbyde at opslå info herom på hjemmesiden samt i udhængsskabet.

6. Historik

 Vivian fortalte om en ny maleridonation fra Tobiassens efterkommere. Sten ta'r sig af 
ophængning.

7. Eventuelt

Husk HC Andersen cabaret med Jes Sindahl og co den 20/2, kl 19:30. Vi står for de 
praktiske opgaver.

Derudover snakkede vi bager, REMA 1000, Lindenborg Kro samt støjvold.

Næste bylaugsmøde: Generalforsamling

tirsdag, den 3. marts 2020, kl. 19:30

i Beboerhuset

(Ref.: sten)
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