Referat fra Bylaugsmøde afholdt Tirsdag d. 3. Maj 2016 kl. 19.30
hos Per på Åtoftevænget 2
Tilstedeværende :
Anne-Mette Jansen, Oldermand
Anne Rasmussen
Per Rasch Andersen
Heidi Thestrup Bodskov, Skriver
Miriam Ekström
Mikkel Kjærgaard
Année Kehlet, Suppleant
Ole Kristensen,Suppleant
Morten Keldorff, Suppleant

1. Godkendelse af Dagsorden :

Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger

2. Revideret Regnskab : Vi mangler stadig at se et revideret regnskab – Anne-Mette rykker
Thomas
3.& 4. Der var ikke noget punkt 3 & 4 på dagsordenen.
5. Kræmmermarked : Per har styr på det meste mht. Kræmmermarkedet, resten får vi styr
på, på søndag kl. 16, hvor Per og Heidi holder et møde og melder du, hvis der er nogle „løse
ender“.
Efter drøftelse af „omkostningerne“ ved evt. Annoncering, blev en dyr annonce forkastet, til
fordel for to små billige annoncer, som Morten sætter i Sydkysten’s Rubrikmarked, til ca.
100 kr. Stykket. Pt. Er der tilmeldt 8 stande.
Markedet åbner for kræmmere kl. 8.00 og publikum kl. 10.00.
Lørdag den 14. Maj
Dagen før, Fredag den 13. Sætter vi telt op og gør klar på Engen fra kl. 16 og her håber Per
at Kai Aage kan give en hånd med, ellers klarer vi den med de løse hjælpere Heidi nu kan
skaffe.
På dagen, sørger Perfor at sætte de fine skilte op, som Miriam har fået Landsbysnedkeren til
at lave. Anne-Mette (og evt. Mikkel) vil sørge for at der er bliver købt brød, smør, te, sukker
og kaffe mm ind, så der er lidt morgenmad til kræmmere og hjælpere kl. 8 og Année vil
sætte kinesiske flagranker op, på engen.
Casper & Christian kommer kl. 10.00 og bliver sat i gang af Per. Heidi kommer mellem
10.30 & 11.00 og knokler med.
6. Sankt Hans : Torsdag den 23. Juni.
Anne-Mette er tovholder og melder du via mail, hvad der mangler af planlægning.
Miriam kontakter Landsbysnedkeren ang. skiltet.
Anne-Mette afmærker til bålet, og mikkel sætter fut i det.
Anne-Mette chekker op på taleren der skal holde årets Båltale.
Heidi køber ind.
Popcorn-maskinen, burde virke, så lauget behøver kun at købe majskorn, fedt og salt, så
„popper“ vi derudaf.
Anne sørger for at producere en heks.
Bålvagt og fjernelse af bålrester blev ikke diskuteret – så den må vi tage pr mail.

7. Samarbejde med „Godthåb“ :
Mikkel har ikke haft tid – så vi afventer udviklingen.
8. Reparation af vej/fortov på Greve Bygade/Vesterbjerg :
Anne-Mette har gået hele landsbyen igennem på begge sider med Maria fra Kommunen, og
har påtalt alle de fejl/mangler, som borgerne har indberettet og der var mange af tingene,
som kommunene ville få ordnet. Bl.a. har de lavet vejstriber allerede. Der ville også blive
fjernet henkastede asfaltrester og der er blevet bestilt „skildpadder“, på trods af at alle mener
at det er en dum idé.. Der var også nogle problemer, som Maria kunne oplyse om, ikke ville
blive ordnet. F.eks. kantstenen ved Geddesdalsvej. Anne-Mette følger løbende op på sagen, og
lægger de foreløbige resultater på hjemmeside og Facebook.
9. Ny Butik : Der blev knoklet på livet løs Søndag den 1. Maj i den gamle brugs‘ lokaler.
Mange var mødt op for at give en hånd med, og de blev introduceret for den nye „cafébestyrer“ Sanne, som skal arbejde deltids i den nye „butik“ – Ejeren har mange visioner for
stedet, så det bliver sikkert spændende. Lauget følger med spænding udviklingen tæt.
10. EVT. Og Orientering fra Byrådsmøder. : Der var 2 mindre punkter som kunne være
relevant for Lauget. Det ene var at Gjeddesdalsvej vil blive istandsat i løbet af 2016 og det
andet var en mindre ændring af lokalplanen for Skolevænget 4. Ændringen i lokalplanen var af
et sådant omfang at bylauget ikke har nogle bemærkninger. Anne-Mette fik til opgave, at sørge
for, at lade Byrådet vide, at Greve Landsbylaug VIL høres i anliggender som vedrører
landsbyen, fremover.
Mikkel gennemgik stierne i landsbyen og fortalt at H.P. har snakket med de borgere som har
stierne „igennem“ deres grunde og de synes allesammen at det er sjovt at stierne bliver
„synliggjort“ for fremtiden og registreret i Byplanen og på hjemmesiden og Facebooksiden.
Mikkel foreslog at Lauget kunne sponsorere nogle små skilte, når stierne var blevet navngivet.
Næste møde blev aftalt til Mandag den 29/8 kl. 19.30 hos Morten på Lillegade 23

Referenten takker for god ro og orden på mødet og for Anne-Mettes tilføjelser.
For referat/ Heidi Thestrup Bodskov

