Greve Landsbylaug
Referat af Bylaugsmøde
Tid og sted
Tilstedeværende

Pkt 1

25. april 2017 kl 19:30 hos Lasse, Lillegade 6
Anne-Me?e Jansen, oldermand
Morten Kelldorf, skatmester
Anée Kehlet,
Lasse Faurschou Rose, suppleant
Mikkel Kjærgaard,
Ole Kristensen, skriver
Heidi Thestrup, kræmmermarked
Kræmmermarked den 14. maj
Heidi var med fra starten og kunne melde om mange tilmeldinger - det bliver større
end nogensinde. Mht. strøm er der foreløbigt tre stadepladser, der har behov. Det er
ikke sikkert at de kan køre på den samme fase fra præstegården. Mikkel vil spørge
vandværket om de har et udendørs stik, og ellers må vi spørge naboerne til engen.
Mikkel undersøger med Thomas om vi kan få samme øl som sidste år, den var folk
meget glade for. Pølser købes blot i dagligvarebutikker. Heidi arbejder på at få
omtale af kræmmermarkedet i aviserne og Année laver nogle boostede Facebook
opslag. Vi slår teltet op fra lørdag kl. 14.00. Landsbysnedkeren sæ?er det store skilt
op snarest. På selve dagen opsæ?es skiltene for enderne af Bygaden. Der er
morgenmad fra kl. 8:00 på selve dagen. Heidis drenge kommer og laver pølser.
Anne-Me?e spørger om Kaj-Åge kan komme og spille.

Pkt 2

Godkendelse af Dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger.

Pkt 3

Mobilepay
Da vedtægterne ikke indeholder afsnit om tegningsret forlanger Danske Bank id fra
alle bymænd. Morten er ved at få det indsamlet, og så skulle det endelig være på
plads. Vi vil til næste Bymøde fremsæ?e en vedtægtsændring om tegningsregler. Se
bilag 1 fra ‘Håndbog i foreningsarbejde’. Morten bere?ede også om status for
medlemsindbetalinger, og det går fremad, dog vil han kontakte bestyrelsen i
Åtoftevænget, der endnu ikke har indbetalt.

Pkt 4

Sankt Hans
Anne-Me?e spørger om Mikkel fra museet igen kan holde båltale, den fra forrige år
var god. Vejret kan kun blive bedre. Anne-Me?e tager bålvagten og Mikkel
kommunikerer forholdsreglerne om brændet: Det må kun ligge i en uge op til Sct.
Hans for at undgå redebygning i bålet, det skal være rent og tørt og der må ikke
være noget som helst grønt, og slet intet jord i bålet.

Pkt 5

Lokalplansforslag
Der var ﬂot fremmøde til det borgermøde, som kommunen a_oldt efter
henvendelse fra bylauget også selvom kommunen valgte at a_olde det på
Rådhuset. De holdninger, der blev fremlagt på mødet afspejlede selve teksten i
laugets indsigelse.
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Pkt 6

Legepladsen
Miriam har talt med kommunen den 4. april og gjort opmærksom på at der mangler
sand i sandkassen. Vi opfordrer Miriam til at ﬁnde en dato til en arbejdsdag på
pladsen.

Pkt 7

Kirkestierne
Mikkel har kontaktet Per og Majse. De har fået materialet fra Per Rindom, og har fået
kontakt til produktionsskolen i Tune, hvor et mediehold gerne vil lave en ﬁlm om
kirkestierne. Målet er at få stierne på kortet. Hvis vi kan ﬁnde på gode navne til
stierne, som kommunen kan godkende, vil lauget gerne sponsorere den oﬃcielle
skiltning.

Pkt 8

Folder
Flyeren blev omdelt i forbindelse med bystævnet, men det er stadig relevant at lave
en folder om lauget og landsbyen, primært re?et mod tilﬂy?ere, med omtale af
foreningslivets aktører, selvfølgelig Godthåb, men også for at have et overblik over
det fælles liv man ikke lige kan se.

Pkt 9

Evt.

Blomstereng

Année vil spørge kommunen om vi kan få en tilsvarende såning af blomster i
landsbyen, som der er på Greve Centervej. Hun foreslog græsstykket ved busskuret.
Année går videre med ideen til kommunen.

Oldermandsbænken

Mikkel foreslog at vi sæ?er et lille messingskilt på den nyeste lange bænk på engen,
og navngiver den ‘oldermandsbænken’

Godthåb

Fra generalforsamlingen i Godthåb kunne Mikkel bere?e at de ikke er booket helt så
langt frem i tiden som før og at de er meget glade for laugets foreslag til samarbejde.
Fastelavn var også en god oplevelse for dem og de er ved at få nogle rammer for
ugentlige aktiviteter, der ikke har samme behov for rengøring som selskaber.

Næste møde

Mandag den 12. juni kl. 19:30 holder vi møde igen, vi spørger Miriam om det kan
være hos hende.

For referatet
Ole Kristensen
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Tegningsret

Herunder er et uddrag fra afsni?et om tegningsret i ‘Håndbog om foreningsarbejde’.
h@p://www.danskearkiver.dk/ﬁles/UserDir/Documents/Råd%20og%20vejledning/
Hndbog_i_foreningsarbejde.pdf
8. Tegningsregler
Det er meget vigtigt, at det tydeligt fremgår af vedtægterne, hvem der kan tegne
foreningen økonomisk. Man regner selvfølgelig aldrig med, at man selv vil blive en
af de foreninger, hvor kassereren ”er løbet med kassen”, men det sker desværre alt
for ofte, og det er hver gang en ulykkelig situation – både for foreningen men også
for den person, der har brugt foreningens penge.
Hvis man skal sikre sig bedst muligt mod svindel og underslæb, er løsningen at
skrive i sine vedtægter, at foreningen kun kan tegnes af to personer i fællesskab. At
der altså skal to underskrifter på alle former for økonomiske transaktioner. I praksis
ved vi imidlertid også godt, at det kan være meget besværligt at leve med i
hverdagen, hvis både formanden og kassereren fx skal en tur på posthuset sammen,
når der skal købes et ark frimærker.
Derfor opererer mange foreninger med en gradueret tegningsret i deres vedtægter,
hvor kassereren fx på egen hånd kan betale udgifter op til 1.000 eller 2.000 kr., men
hvor beløb over den fastsa?e grænse skal godkendes af formanden eller måske den
samlede bestyrelse. Endvidere har mange foreninger også en paragraf i deres
vedtægter om, at køb og salg af fast ejendom kun kan ske, efter at spørgsmålet har
været behandlet af den samlede bestyrelse (eller måske endda på en
generalforsamling).

Bilag 1

