Referat fra Bylaugsmøde afholdt Mandag d. 03. Oktober 2016 kl.
19.30 hos Anée på Skolevænget 4
Tilstedeværende :
Anne-Mette Jansen, Oldermand
Anne Rasmussen
Morten Keldorff, Suppleant
Ole Kristensen, Suppleant
Anée Kehlet, Suppleant
Heidi Thestrup Bodskov, Skriver
Miriam Ekström
Mikkel Kjærgaard
Thomas Sørensen, Skatmester

1. Godkendelse af Dagsorden :

Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger

2. 200 meter Zonen omkring landsbyen pga. Mulighed for etablering af benzintank
og dagligvarebutik
Anne-Mette og Anée havde forsøgt at finde noget konkret om „Zonen“, men uden held.
Mikkel kunne oplyse at „Otto“ havde fortalt ham, at han havde haft et projekt i gang
tidligere, om byggeri på „Rideskolegrunden“, i samarbejde med Henrik Kjeldskov, og at de
havde fået blankt afslag fra Teknik & Miljø i Greve Kommune. Mikkel lovede at „bore videre“
i sagen… Der er ikke blevet informeret på Facebook siden endnu og Lauget venter også
med at henvende sig til byrådet, til vi ved mere. Så det bliver spændende….
3. Folder/ Flere Medlemmer :
Det er lykkedes Thomas at komme igennem med sin ansøgning om Mobile Pay erhverv, til
Lauget og det skulle blive ordnet inden udgangen af denne uge. Han forsøger også at få
nummeret til at ende på 2670 – Så vi glæder os…
Steffen håber på en ny og bedre lejekontrakt i 2017 – så Mikkel har trukket bremsen på
projekt Folder, så vi kan få sidste nyt om Den Gamle Brugs med på Bagsiden. Vi aftalte at
folderen skal deles ud i starten af det nye år, evt. sammen med indkaldelsen til Bystævnet.
4. Adgang til konto/regnskab for Morten :
Thomas overdragede regnskabsmappen til Morten og Anne-Mette har kontaktet Den
Danske Bank, og afleveret de nødvendige papirer, men venter stadig på svar.
5. Juletræstænding :
Årets Juletræstænding bliver Søndag den 27. November, umiddelbart efter den korte
Gudstjeneste kl. 16.00 – dvs ca. 16.15
Lauget var einige om at Mikkel skulle tilbyde Steffen at lave 75 slikposer á kr. 20,- til
Børnene. Thomas ville spørge H.P. om han ville agere Julemand igen i år og lovede også at
sørge for en vingave til Julemanden.
Anne-Mette aftaler med Præstegården, hvem der tænder lys og at der er et Juletræ, samt
chekker Julemandsdragten.
Heidi agerer julemandens hjælper på dagen og Ole er backup hvis Heidi’s veninde føder
den dag.
6. Samarbejde med Godthåb :
Fællesspisning er taget af bordet, fordi Steffen ikke har overskud til at starte nye projekter
op, pga hans „anstrengte“ lejer-forhold. Godthåb har heller ikke fået en løsning på
Rengørings-problematikken, men Mikkel forventer at de melder tilbage, da de forsat virker

interesserede i nogle faste aktiviteter. Så vi venter også spændt på nyt her…
7.

Å-Gennemgang : Anne-Mette går åen igennem med en „vandmand“ fra Kommunen den
4. Oktober kl. 7.30 – på grund af tidspunktet, var der ingen frivillige deltagere J

8.

Fyrværkeri-regler i Greve Landsby, i forhold til byens stråtage :
Ole tilbød at lave et opslag om Fyrværkeriloven, og kunne oplyse at hele landsbyen er
forbudt område for flyvende fyrværkeri. Og at dem der trodser dette forbud, kan dømmes
til personligt at erstatte de skader, deres fyrværkeri måtte forrette. Deres forsikringer
dækker det ikke.

9 . Gitter ved Degnestræde :
Dette punkt blev sprunget over, da Per ikke mødte op.
10. Håndboldnet til Engen :
Dette punkt blev hurtigt udskudt, da Heidi havde glemt alt om det. Men de bliver bestilt
asap.
11. Drejebøger til vores arrangementer :
Dette punkt blev også hurtigt udskudt, da Miriam og Heidi, havde glemt alt om det. Men vi
sætter os sammen på Mandag den 10/10 og får styr på det sidste
12. Skovtur i Greve Skov :
Dette punkt blev også kort, da Anne-Mette og Skovmændene ikke kunne blive enige om
en dato i år – Lauget foreslog at Anne-Mette aftalte en dato næste år, gerne hvor der var
garanti for godt vejr.
13. Evt. :
Anne-Mette tilbød at interesserede i Kogræsser-foreningen, kunne maile til hende, så vil
hun give Peter besked om interesserede, da det er ham der står for det.
Næste møde blev aftalt til : Mandag den 9. Januar kl. 19.30 hos Heidi på Greve Landevej
110, så vi kan nå at planlægge Bystævne og Fastelavn.

For referatet

Heidi

