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REFERAT af julemøde i Bylauget, den 2/12 - 2021 i Beboerhuset
Tilstede: Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Søren Udesen, Eigil Nielsen, Hanne Heiberg, Marianne
Henriksen, Hanne Larsen, Karsten Jeppesen, Mette Udesen, Mads Anthon, Stig Fremming, Sten
Bonke
Afbud: Thomas Rosenberg, Marie Valther-Jensen, Elena Perez Rebello, Henrik Holden
Julemødet med gløgg (dvs. Glühwein) og æbleskiver var i år henlagt til Beboerhuset af
hensyn til diverse corona forsigtighedsregler.
1. Tak for omdeling af INFO'er
Omdelingen var generelt gået fint, men vi drøftede, om vi ikke burde gøre mere ud af at få
Herslevvej/Trællerupvej med på vores ruter.
(Dette er i mellemtiden nok blevet uaktuelt, idet trællerupborgerne har dannet deres eget
bylaug her i januar (bl.a. foranlediget af forventede gener i forbindelse med planerne for et
multihus ved Trælleruphallen). Jeg var i dialog med folk fra initiativet og foreslog dem at
indgå i Gevninge Bylaug, evt. med selvstændig repræsentation i vores bestyrelse ….. men de
ville altså ha' deres eget!)
Ifølge kassereren har den nye mulighed for at indbetale kontingent via MobilePay, som
angivet på Info'en, allerede haft god virkning.
2. Bibliotek -beboerhus projektet
Bygningen er blevet gennemgået af Lejre Kommunes Ejendomme, som skal medvirke ved
prioritering og igangsætning af diverse renoveringsaktiviteter i bygningen. Der skal bl.a. ses
nærmere på lovkrav ift. brandanlæg, som følge af de påtænkte hultagninger ind til bibliotek
og køkken. Man ville vende tilbage herom i januar, men vi har i skrivende stund ikke hørt
noget. Når vi ved mere, er næste skridt at planlægge nærmere med Lunde Ljungberg fra
Lejre Biblioteker.
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Det forlyder desuden, at Lejre Historiske Forening er blevet hjemløse, og at de evt. fremover
kan huses hos os (kælder eller loft).
3. Milestenen
Stenen er som bekendt opsat på sin kommende placering på hjørnet ved Forsamlingshuset;
men der pågår dialog om 'finjusteringer'. Vivian og Oldermanden holder møde herom med
kommunen 16/2. Det er stadig planen at afholde et lille indvielsesarrangement i
Forsamlingshuset eller i Beboerhuset.
4. GHUF
Det er besluttet at dele referater fra GHUF-møderne med vores bylaugsnetværk.
5. Planlægning af 2022 aktiviteter
Bylaugets generalforsamling finder sted , tirsdag, den 1, marts, kl. 19:30 i Beboerhuset
Syng-med-viseaften (med Jes Sindal og Co) er nu planlagt til torsdag, den 17. marts, kl.
19:30 i Beboerhuset. Der bliver brug for assistance til det praktiske. Jeg vender tilbage
herom
Det er pt. uafklaret, om det bliver muligt at arrangere Aktivitetsdag i år (Henrik og ...?). Vi
har fået en henvendelse fra Menighedsrådet, som gerne stiller op med en bod.
Efter et par års coronapause med Skt.Hans bålet er det vist nødvendigt at få genbekræftet de
nødvendige lokaliteter med lodsejerne (SB undersøger).
Flere medlemmer har udtrykt ønske om snart igen at få en bylaugsfest på programmet! Vi
ser på mulighederne.
6. Teknik og Miljø
Marie har bragt to forslag i spil: dels et bylaugsjuletræ, f.ex. ved Tobiassens Eg. Det nåede
vi som bekendt ikke, men det bliver vel jul igen!! Dels et ønske om at etablere en
beplantning langs stien bag ved pizzariaet fra Bygaden mod Rytterbakken. Hvis projektet
lader sig gennemføre, kan Bylauget yde økonomisk støtte hertil.
7. Historik
Der er kontakt til Roskilde Kopi omkring optryk af Gevninge Bog I i farve. Man har nu,
heldigvis, efter megen besvær genfundet den gamle trykkefil fra 2011(!), men
trykkeomkostningerne er steget alvorligt. Sten og Søren ser på økonomien og tager en
beslutning.
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8. Eventuelt
Vivian berettede, at Poul Bjergager har fået udgivet sit værk med folkemusik fra bl.a. Lejre
Egnen (herunder som bekendt musik indsamlet af Tobiassen – som vi hørte ved en koncert i
Beboerhuset for år tilbage). Det var måske værd at gentage.
Flere omkring bordet talte for afholdelse af en snarlig byvandring, til lokal berigelse og
dannelse ikke mindst for os selv (hvoraf adskillige jo er ret grønne!). Sten aftaler nærmere
med Vivian.
Forskønnelsesprisen kan snart uddeles igen; meddel gerne kandidatforslag til oldermanden!

Næste bylaugsmøde er generalforsamlingen
tirsdag, den 1. marts, 2022, kl. 19:30
i Beboerhuset
(Ref.: sten)
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