Referat fra Bylaugsmøde afholdt Mandag d. 9. Januar 2017 kl.
19.30 hos Heidi på Greve Landevej 110
Tilstedeværende :
Anne-Mette Jansen, Oldermand
Anne Rasmussen
Morten Keldorff, Suppleant
Ole Kristensen, Suppleant
Heidi Thestrup Bodskov, Skriver
Miriam Ekström
Mikkel Kjærgaard
Per Rasch Andersen
1. Rettelser til referat fra November 2016 :

Der var ingen rettelser
2. Godkendelse af Dagsorden :
Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger
3. Adgang til vores konto i Nordea :
Morten havde lige fået adgang, inden mødets afholdelse og det eneste udestående, var at
Lauget ikke havde betalt 100 kr. til medlemsskab af Godthåb, hvilket Morten ville sørge for.
4. Bystævne :
Vi aftalte at Anne-Mette er tovholder på Bystævnet, som afholdes Tirsdag den 28/2 kl.
19.30 i Godthåb, som har godkendt arrangementet. Mikkel vil agere ordstyrer og også
informere lidt om Landsbynettet, efter Bystævnet. Heidi vil tage referat.
Alle tilstedeværende var villige til genvalg – Heidi og Ole aftalte dog at bytte „stilling“ så
Ole stiller op som Skriver og Heidi som Suppleant.
Anne-Mette, Ole og Morten ville sørge for en invitation til både Bystævne, Fastelavn og
indmeldelses-information, som skal deles ud hurtigst muligt.
5. Drejebøger :
Fastelavn og Juletræstænding er lavet af Miriam & Heidi og ligger i skyen.
Anne-Mette vil lave en om Sct. Hans.
Per & Heidi laver en om Kræmmermarked den 29/01.
6. Fastelavn :
Fastelavn bliver afholdt Søndag den 26/02 kl. 14.00 i Godthåb. Heidi er tovholder.
Godthåb har booket datoen og udmeldt at de vil stå for salg af Kaffe, Te, Kakaobrikker til
Børnene, Øl & Vand. Vi køber 100 fastelavnsboller. Miriam lovede at kontakte
Landsbysnedkeren mht. Skilt. Jeg beder om adgang til Godthåb fra kl. 12.00.
7. Kræmmermarked :
Bliver afholdt Søndag den 14/5. Per er tovholder og Heidi er „behjælpelig“. Teltet stilles op
dagen før, dvs lørdag den 13/5 kl. 14.00. Markedet er med i Markedsbogen 2017 og Morten
vil sørge for en billige avis annoncer, ugen inden, ligesom sidste år.
Ole, Per og Mikkel besigtiger teltet den 26/3 kl. 15.00 og den 10/4 bygges kasserne til at
Pakke teltet ned i, i Per’s værksted.

8. Evaluering af Juletræstænding :
Juletræstændingen forløb fint, med Bjarke som Julemand og stort orkester. Der var købt 75
slikposer, og dette rakte fint. Lyset blev igen tændt, før Julemanden kom du, så det vil vi
arbejde på at undgå, i år. Der var ikke sørget for vingave til Julemanden.
9. Status på Benzintank/Supermarked ved Landevejen :
Anne-Mette informerede at Teknik og Miljø den 7. Januar havde besluttet at der skulle
afholdes offentlig høring om projektet og et borgermøde den 9. Februar. Der var meget
snak om emnet og delte meninger, om projektet. Men vi blev einige om at Bylauget (AnneMette) ville rette henvendelse om at Byggeriet meget gerne skulle overholde Landsbyens
vedtægter for bygge-udseende. Så vi måske slap for „Industri-udseende“ på byggeriet.

10.Status på Folder :
Sidst ventede vi på nyt fra Steffen – Det gør vi stadig…
11. Å-Gennemgang / Status på møde med Greve Kommune :
Anne-Mette gik åen igennem med Michael Tranekjær fra Greve Kommune.
Kommunen har ikke „midler“ til at holde planterne langs åen – Så der blev foreslået at
Lauget arrangerede en arbejdsdag, evt. ifm. vedligeholdelse af Legepladsen, hvor vi på
frivillig basis, kunne „gøre lidt“ ved å-kanterne.
12. Håndboldnet til Engen :
Vi snakkede lidt om kvaliteter og farver og Heidi vil bestille, så nye net vil ligge klar til
Bystævnet.
13. Møde i Skovrejsningsrådet :
Anne-Mette havde været til møde den 7. November og kunne informere at Skoven
kommer til at gå helt op til Karlslunde Landsby og at man regner med at dette vil nåes i
2018.
14. Skovtur i Greve Skov :
Anne-Mette finder en dato i år, evt i maj. Miriam gjorde opmærsom på Skovens Dag og
Anne-Mette lovede at kontakte dem for at høre om der kunne blive „Sammenfald“.
15. Kirkestierne :
Ole havde intet nyt.
16. Den Gamle Brugs‘ Lokaler :
Steffen er ved at gøre klar til at åbne butik i Mikkels lokaler. Ejeren af Brugsen, er ikke
umiddelbart interesseret i at være en del af det daglige Landsby-miljø.
17. Evt. :
Næste møde blev aftalt til : Mandag den 27. Marts kl. 19.30 hos Anne-Mette på Lillegade 2

For referatet

Heidi

