Greve Landsbylaug
Referat af Bystævne
Tid og sted
Pkt 1

6. februar 2018 kl 19:30 i Godthåb
Valg af ordstyrer
Mikkel Kjærgaard blev valgt som ordstyrer.

Pkt 2

Valg af stemmetællere
H. P. og Linda Hansen blev valgt som stemmetællere.

Pkt 3

Oldermandens beretning
Anne-Mette aflagde årsberetning. Beretningen er vedhæftet som bilag 1.

Pkt 4

Skatmesteren aflægger regnskab
Morten gennemgik regnskabet og kunne præstere et overskud på 487,04.
Medlemstallet er steget i år, takket være MobilePay linket på den husstandsomdelte
folder. I det kommende år vil vi spare små 1.000 kr. På udgiften til Teliaabonnementet, idet vores MobilePay løsning kunne virke uden mobilabonnement.
Til gengæld forventer vi nogle udgifter til vedligehold af legepladsen, når vi
arrangerer en fælles arbejdsdag på engen. Regnskabet er vedhæftet som bilag 2.

Pkt 5
Er træerne fredede?

Pkt 6

Indkomne forslag
Der blev fremsat forslag om at undersøge hvilke træer der er fredede i landsbyen, i
anledning af nogle fældninger. Forslaget afstedkom en afklaring, hvor det blev
fortalt at mange af træerne er klassificeret som bevaringsværdige, og derfor ikke
umiddelbart må fældes uden gyldig årsag og tilladelse fra kommunen. Det blev
foreslået at lauget udarbejder en oversigt over disse bevaringsværdige træer og gør
den tilgængelig via hjemmesiden via en henvisning til lokalplanen. Desuden blev
det nævnt at de gamle piletræer ved åen, der er henved 100 år gamle, efterhånden er
ved at skvatte ned. De er ikke blevet stynet nok i forhold til deres alder, og har svært
ved at bære kronerne. Lauget tager kontakt til kommunen og gør dem opmærksom
på problemet.
Forelæggelse af nyt kontingent
Kontingentet fortsætter uændret med 100 kr. og 50 kr. for pensionister.

Pkt 7

Valg af oldermand/kvinde
Anne-Mette Jansen var på valg og blev genvalgt som Oldermand for de næste 2 år.

Pkt 8

Valg af oldermand/kvinde
Lasse Faurskov og Mikkel Kjærgaard var på valg i år og blev genvalgt som
Bymænd. Henning Friis Pedersen blev nyvalgt som Bymand, velkommen Henning!
Bymænd er valgt for 2 år ad gangen.

Pkt 9

Valg af stedfortrædere
Linda Hansen blev valgt som suppleant.

Pkt 10

Valg af tilsynsmænd
Heidi Thestrup Bodskov og Michael Hansen blev genvalgt som tilsynskvinde og tilsynsmand.
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Pkt 11
Frivilliglisten

Godthåb samarbejde

Eventuelt
Lauget har en frivilligliste, som Mikkel opfordrede til at skrive sig på. Med den nye
hjemmeside er det også muligt at tilmelde sig krydse af at man gerne vil kontaktes,
når der er brug for frivillige.
Henning fortalte om planerne for samarbejdet mellem Landsbylauget og Godthåb.
Landsbylaugets laugstyrelse og Godthåbs bestyrelse vil fremover have en
repræsentant i hver sin styrelse, det er derfor har Henning meldt sig som bymand i
Lauget, ligesom lauget også opstiller en bymand op til Godthåbs bestyrelse på deres
generalforsamling den 15. marts. Godthåb forsøger at udleje så meget som muligt,
og få nogle flere aktiviteter i huset. Det er fortsat udfordrende at få folk til at melde
sig ind i Godthåb, selvom det blot koster 100 kr. om året. Godthåb har brug for flere
medlemmer og aktiviteter. Godthåb er ikke støttet af kommunen, dette begrunder de
i at det er en privat forening. Godthåb stiller endvidere deres lokaler til rådighed
uden beregning til lokale foreninger. Der er åbent mellem 18 og 19 hver torsdag,
hvor man kan komme forbi, se lokalerne og melde sig ind.
Et godt eksempel på en god var fællesspisningen, samt det ugentlige Zumba-hold
som Heidi med stor success afholder hver mandag kl. 19:30. 90% af deltagerne på
holdet er udenbys, og kvinder. Der er god plads til flere fra landsbyen og mænd er
også meget velkomne.

Lokalhistoriske forening Greve Lokalhistorisk Forening blev varmt anbefalet; der afholdes middage,
byvandinger, sommerudflugt, høstfest og julearrangementer. For mere information
se hjemmesiden www.greve-lokalhistoriske-forening.dk.
Ny lokalplan

Greve Landsbynet

Der er en ny lokalplan på vej for landsbyen. Det er relevant i forhold til Den Gamle
Brugs, Vandværksgrunden. Den er blevet udskudt, nu til sommeren 2018. Lauget
opfordres til at være på forkant med processen så den nye lokalplan på bedst mulig
måde kommer til gode for landsbyen, dens indbyggere, miljø og særpræg.
Mikkel orienterede om status på Greve Landsbynet, som tilbyder fiber-internet, tv
og telefoni af høj kvalitet til gode priser. Fremover kan der nu tilbydes hastigheder
op til 500/500 mbit/s.

Herefter var kaffe, kage, øl og vand.

Tak for god ro og orden

For referatet
Ole Kristensen

Underskrevet

Anne-Mette Jansen

Mikkel C. Kjærgaard

Oldermand

Dirigent
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Greve Landsbylaug

5. februar 2018

Oldermandens beretning 2017
af Oldermand Anne-Mette Jansen
Begivenheder i 2017:
Fastelavn i Godthåb i februar med mange børn - der var indkøbt 100
fastelavnsboller og der var 30 tredive tilbage, så der har været over 70 børn. Stort
succes og tak til Godthåb for samarbejdet.
Kræmmermarked blev i 2017 afholdt søndag d. 14. maj ( godt vejr, hygge, grill).
Flere stader er kommet til, det er dejligt. Vi står nu i Markedshåndbogen.
Sankt Hans juni. Igen godt besøgt, men dog var bålet ikke så stort, måske fordi vi
kom lidt sent ud med annoncering.
Sognets sommerfest i august
Juletræstænding 1.advent med musik, slikposer og en ny ukendt julemand.
Emner der er blevet arbejdet med:
Dagligvarebutik– øst for landsbyen. Lauget sendte en Indsigelse for lokalplanen,
hvor vi ikke tog stilling til om vi var for eller imod en dagligvarebutik, men skrev
nogen ønsker til udseende der passede til landsbyen, såfremt der skulle komme en
dagligvarebutik.
Legepladsen. Kontakt til kommunen om at der mangler sand – den blev så fyldt
op. En venlig sjæl kommer med sand-legeting en gang imellem. Pas godt på
pladsen.
Kirkestierne. Vi arbejder på at tydeliggøre de gamle kirkestier, som gerne skulle
ende ud i en lille film, som Greve Produktionsskole står for, det bliver med billeder
af stierne og med interview Jørn Rindum. Vi kunne godt tænke os på sigt at få
markeret med et lille skilt, hvor stierne er.
Tingsten. Vi har fundet frem til at de sten, der står på trekant -græsarealet mellem
Michael Gjøesvej og ind til skolegården, er de gamle tingsten. Det har vi snakket
om at markere med et lille skilt.
Sået blomster på græsstykket mellem Grevebækken og Greve Bygade.
Samarbejder med Godthåb. Vi har haft en fællesspisning, hvor Steffen stod for
maden – det var stor succes. Vi vil gerne arbejde på flere af den slags mad-aftener.
Derudover er der kommet Zumba hver mandag under ledelse af Heidi - det er
også et tilløbsstykke, dog er der en del ”udefra”, der er plads til flere af os fra
landsbyen –også flere mænd, det skulle efter sigende være godt at stå bagved.
Mobilepay 10428
Vi har 2 medlemmer i laugsstyrelsen der er trådt ud, 1 suppleant er trådt ind, men
sidste suppleant ønskede ikke at træde ind, så vi har et par måneder manglet et
medlem. I dag består vi af Morten, Mikkel, Anée, Ole, Lasse og jeg.
Tak for samarbejdet til dem der er gået ud. Og tak til jer i det siddende laug – jeg
synes vi har et godt samarbejde, hvor alle kan komme til orde i en god tone – og
hvor alle er engagerede.

Antal møder : 6 møder (jan, marts, april, juni, oktober, november)
Bilag 1

Greve Landsbylaug  Ârsregnskab 2017
Ârsregnskab i Danske kr. for perioden 01.01.2017  31.12.2017

Indtsegter

Medlemmer

Koritingent
Rente
Kraemmermarked
MobilePay Test

6.750,00
0,00
1.779,25
2,00

Enkelte husstande
Âtoftevaenget (32)

i ait

8.529,25

Indtaegt medlemskontingenter

1 ait

4.750,00
2.000,00
6.750,00

Enkelte husstande
Âtoftevaenget (32)

Udgifter

Bystaevne
Driftsudgifter, hjemmeside, Telia etc.
Teltkasser
Hândboldnet
Fastelavn
Faellesspisning
Juletraestaending
Sankt Flans
MobilePay gebyr

325,25
1.627,21
1.605,70
932,50
1.545,50
207,35
1.600,00
197,95
0,75

i ait

8.042,21

Ârets résultat

52
32
84

1 ait
Aktiver

Kontanter
Konto

2.226,00
22.925,74

1 ait

25.151,74

Passiver

Egenkapital primo
Ârets résultat

24.664,70
487,04

1 ait

25.151,74

487,04
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Dato

Dato

Dato

Morten Leig Kêidorff

Heidi V'estrup Bodskov

Michael Hansen

Skatmester

Revisor

Revisor

Bilag 12

