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REFERAT af bestyrelsesmøde i Bylauget, den 27/5 - 2021  i Beboerhuset

Tilstede: Søren Udesen, Eigil Nielsen, Karsten Jeppesen, Stig Fremming, Vivian Møller, Hanne 
Larsen,  Marianne Henriksen, Poul Flengmark, Sten Bonke

Afbud: Mads Anton, Lisbeth Rønnow, Hanne Heiberg, Henrik Busk Holden

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

1. Generalforsamling
Afholdes 8/6, kl. 19:30 (bemærk tidspunkt!). Indkaldelse sket via opslag, på hjemmesiden  
samt annoncering på FB Gevningegruppen.
Lunde Ljungren fra Lejre Biblioteker er inviteret med et oplæg om hans aktuelle vision for 
integration af bibliotek og Beboerhus (som netop er blevet præsenteret for Kulturelt Udvalg 
– og for øvrigt er inspireret af den mislykkede GHUF-ansøgning i 2019).
På valg fra bestyrelsen Lisbeth, Vivian, Stig. De to sidstnævnte tilkendegav, at de 
genopstiller. Fem suppleanter er på valg: indtil videre har Hanne H tilkendegivet interesse 
for at fortsætte. Vi skal igen gøre en indsats for at få nye yngre kræfter frem på banen, gerne
som første step via udvidelse af suppleantnetværket.
Skt.Hans og Aktivitetsdag er aflyst igen i år pga. den der, I ved nok!

2. Opsætning af milesten
Der samarbejdes med Tobias Mortensen fra Lejre Arkiv samt Per Winther fra Vejhistorisk 
Forening om genopsætning af en gammel milesten (5 1/4 mil på Kalundborgvejen, som 
anlagdes under Christian VII omkring 1790). Stenens oprindelige placering var ud for 
Forsamlingshuset, og den planlægges derfor placeret på hjørnet af Lindenborgvej og 
Bygaden (hvilket vil give optimal synlighed).
Status er, at der er taget kontakt til Forsamlingshusets bestyrelse mhp. accept samt 
kommunens Vej og Park mhp. økonomi mv.
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3. Tobiassens Gravsted
Hen over foråret har Vivian været i tæt dialog med kirkens landskabsarkitekt Mette 
Østergård omkring renovering af Tobiassens gravsted. Vivians input har bl.a. været 
optegnelser fra Tobiassens stambog. Projektet er afsluttet på smukkeste vis.

4. BorgerInfo
Planlægges færdiggjort til udbringning medio juni. Bl.a. med ny information om 
kontingentindbetaling via mobilepay, samt foromtale af kommende byvandringer samt 
loppemarked efter sommerferien.

5. Landsbyudvalget
Karsten berettede om arbejdet i udvalget: han var noget kritisk ift. den aktuelle plan om at 
oprette (endnu) en forening for Lejres Landsbyer. Han har kommenteret på klimaplanen 
(som noget bemærkelsesværdigt ikke omfatter kommunale bygninger). Omtalte desuden en 
stiregistrant, som vil være et godt værktøj ifm. genetablering af gamle stier

6. Beboerhus
Der har af gode grunde ikke været meget udlån – dog var forledes et festarrangement, hvor 
låneren mente sig berettiget til at musikstøje, blot man havde informeret naboerne om det på
forhånd. Den går desværre ikke, Granberg – hvilket vil blive indskærpet i næste udgave af 
Beboerhusfolderen!

7. Eventuelt
Der er god gang i væksten af 'græsrodsgrupper' i Gevninge (Vilde Gevninge, stiprojekter, 
plan om spiseklub, ny legeplads. mv.
Den nyrenoverede Trælleruphal blev lukket af Brandtilsynet!!
Der opføres pt. et nyt menighedshus ved kirken (120 m2), til bl.a. konfirmandforberedelse.
Alvorlige overvejelser om lokalplan for det gamle Gevninge trænger sig på (mere herom til 
genfors.)
Der er blevet solgt 6 Gevningebøger. Vi skal ha' genoptrykt farveversionen, men med blødt 
omslag aht. prisen.
Tanja Jordan arbejder med et borgerforslag om hastighedsbegrænsning på Trællerupvej 
forbi skolen.
Et par kassevogne har holdt til på kirkepladsen ved Tobiassens Eg. Karsten vil undersøge 
status for ny langtidsparkering, efter at den gamle ved REMA er blevet sløjfet. 

Næste bylaugsmøde er generalforsamlingen på tirsdag 8/6, kl. 19:30 i Beboerhuset.

(Ref.: sten)
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