Referat fra Bylaugsmøde afholdt Mandag d. 29. August 2016 kl.
19.30 hos Morten på Lillegade 23
Tilstedeværende :
Anne-Mette Jansen, Oldermand
Per Rasch Andersen
Morten Keldorff, Suppleant
Ole Kristensen, Suppleant
Anée Kehlet, Suppleant
Heidi Thestrup Bodskov, Skriver
Miriam Ekström
Mikkel Kjærgaard

1. Rettelse til Referat fra 3. Maj :
Rettelserne er indføjet referatet, i Dropbox.
2. Godkendelse af Dagsorden :
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse at der
under punkt 7 skal vælges en ny skatmester
3. Facebook :
Lauget udtrykte stor enighed i at vores Facebookside ikke skal bruges til div. Reklamefremstød mm og at der på intet tidspunkt bør komme for mange irrelevante opslag fra os,
på den, så brugerne føler at de bliver „spammet“ med opslag.
Lauget udtrykte stor tillid til de tre administratorer.
4. Mulighed for etablering af benzintank og dagligvarebutik :
Lauget er imod forslaget og tager stor afstand fra hele projektet. Lauget mener at
beslutningen om en 200-meters Zone i den bevarende lokalplan overtrædes.
Lauget vil tage henvendelse til byrådet med en ultra kort nævnelse af 200-meter zonen og
Anée vil informere om „planerne“ på Facebooksiden og gennem facebook orientere
byrådet/borgmesteren om landsbylaugets holdning.
5. Greve Bygade / Vesterbjerg :
Tilkørslen til Gjeddesdalsvej er blevet „udbedret“ af Greve Park & Vej.
Der mangler nogle „piller“, så bilisterne ikke tager fortovet i brug, når de forsøger at undgå
Mariehønsene. Der er også markeret en cykelsti, ved Vesterbjerg, på fortovet. Desuden er
der stadig mangler der ikke er udbedret.
Anne-Mette vil igen tage kontakt til Maria fra Kommunen.
6. Flere Medlemmer :
Ole er klar med folderen, som skal omdeles. Vi venter dog stadig på et Mobile-pay
nummer fra Thomas !!! Mikkel holder også lige i bremsen, da bagsiden, der skal
omhandle Den Gamle Brugs, ikke er klar endnu. Ole køber et SIM-kort,
så Mobile-Pay nummeret kan virke „på“ hvis Thomas ikke har det klar.
7. Revideret Regnskab :
Vi mangler stadig at se et revideret regnskab. Anne-Mette har snakket med Thomas, om
muligheden for at en anden overtager Thomas‘ post som skatmester, da han har
for travlt.
Morten tilbød at overtage hvervet og blev enstemmigt valgt. Thomas er herefter
suppleant.
8. Kræmmermarked :
Per evaluerede lidt på dette års kræmmermarked, som var en succes, både pga de mange
hjælpere og det fine vejr. Vi skal ikke gøre det for fortjenestens skyld, mente han.

Per & Mikkel har købt et fint nyt proffesionelt telt, til 40-50 personer, med stormsikring, til
de næste mange kræmmermarkeder. De vil også anskaffe en bundramme til teltet.
Der blev enighed om at Laugets medlemmer, vil kunne „leje“ teltet af lauget, mod et højt
depositum og et lavt leje-beløb og Mikkel påtog sig ansvaret, for udlevering og check af
teltet ved aflevering. Ole kom med nogle gode råd mht til emballeringen, så Per kunne få
fremstillet nogle velegnede kasser, som teltet kunne opbevares/transporteres i.
Det blev også besluttet at det årlige kræmmermarked, fast vil ligge den anden lørdag i
Maj, fremover.
9.

Sankt Hans :
Det var et formidabelt regnvejr i år, men der mødte alligevel mange mennesker op.
Båltalen blev rost og Mikkel blev rost, fordi det lykkedes ham at få ild i det MEGET våde
bål, som var fyldt med grønt haveaffald..
Næste år vil vi informere landsbyboerne om, at der IKKE må lægges gønt haveaffald på
bålet – Kun tørt træ/grene/blade.

10. Samarbejde med Godthåb :
Anée og Mikkel havde været til møde med Godthåb, og fortalte at gennemsnitsalderen, på
Bestyrelsesmedlemmerne i Godthåb, er ved at blive nedbragt og at bestyrelsen er meget
åbne for at tilbyde lokalerne til lokale arrangementer, de dage Godthåb ikke er udlejet.
Der er pt en foholdsmæssig dyr rengøringsaftale på stedet, men Ole kom med det forslag
at tilbagevendende faste aktiviteter, måske kunne forhandle sig til en sær-aftale på det
område. Bestyrelsen har nogle dispositioner i gang mht rengøringsaftalen, så vi forventer
at høre nærmere der fra.
Mikkel fortalte at der bl.a. var planer om en gang fællesspisning til efteråret med Steffen
fra den Gamle Brugs og Heidi har tilbudt at flytte sit Zumba-hold til Godthåb, hvis vi kan
slippe uden om rengøringen. Så det bliver spændende at se hvad der sker, når vi får mere
nyt fra Anée og Mikkel.
11. Den Gamle Brugs :
Status på Den Gamle Brugs, er at vi skal støtte op om Steffen, som er en fantastisk kok,
omend ikke så meget en Købmand. Han er kommet lidt i klemme med en
uhensigtsmæssig leje-aftale, men Mikkel fortæller at stærke kræfter arbejder på at
forbedre situationen, så Brugsen får en chance for at blive en permanent del af Landsbyen.
Flere i lauget har smagt Steffens mad og kan klart anbefale alle at smage den.
12. Henvendelse om etablering af legeplads i Karlslunde Landsby :
Miriam har korrsponderet med damen, som umiddelbart bare ønskede at vide, hvem der
havde bygget vores.
13. Henvendelse om nyhedsmail fra Greve Museum :
Anne-Mette får ændret modtageradressen til Per. Anée plukker selv de informationer, hun
synes er „relevante“ for landsbyboerne, og deler dem på vores Facebookside.
14. Evt. :
Per foreslog at Lauget formulerede en kær hilsen til Kai Aage, og Anne-Mette påtog sig
dette på Laugets vegne.
Anne-Mette tilbød at kontakte kommunen omkring oprensning af åen og kanterne.
Mikkel gjorde opmærksom på at vi stadig mangler et oplæg til ændring af/tilføjelse til
lokal-planen mht de gamle kirkestier. Historierne omkring stierne skal først dokumenteres,
hvilket Ole tilbød at tage fat på – Anne-Mette vil lægge tegningerne og skrivet omkring
dem, i Dropboxen.
Ole foreslog at vi diskuterede fyrværkeri og stråtage på det næste møde.
Anée spurgte om der var forbud mod brug af Round Up, i landsbyen, og Mikkel kunne
oplyse at det var forbudt at bruge Round Up i hele Greve Landsby, da hele landsbyen er

Vand-indvindings-Zone, så vi drikker allesammen det, der bliver hældt du over jorden…
Dette vil Anée også oplyse om på vores Facebookside.
Vi var så hurtige her til aften at vi kunne tage fat emnerne på huskelisten.
Per foreslog at vi kunne „bygge“ noget Efeu-rist op om det forhadte gitter ved
Degnestræde og alle bakkede op om ideen, som Per tilbød at føre ud i livet.
Anée foreslog at plante nogle løg langs rabatten på Bygaden, og dette blev også tiljublet.
Byvandringen er blevet foretaget af Museet, så den skrinlægges.
Heidi sørger for indkøb af to håndboldnet til Engen, efter sin ferie.
Lauget har intet at indvende mod planerne mht en udbygning af Sjællandsringen, da det
ikke vil berøre landsbyens beboere.
Miriam og Heidi sætter sig sammen i september og får formuleret de omtalte drejebøger.
Anne-Mette påtog sig at arrangere en skovvandring med en skovridder, en søndag
formiddag.
Næste møde blev aftalt til : Mandag den 3. Oktober kl. 19.30 hos Anée på Skolevænget 4

For referatet

Heidi

