Greve Landsbylaug
Referat af Bylaugsmøde
Tid og sted
Tilstedeværende

Pkt 0

8. januar 2018 kl 20:00 hos Ole, Degnestræde 36
Anne-Mette Jansen, oldermand
Morten Leig Keldorff, skatmester
Anée Kehlet,
Lasse Faurschou Rose,
Mikkel Kjærgaard,
Ole Kristensen, skriver
Dagsorden
Godkendt

Pkt 1

Bystævne
Flyttes til den 6/2 kl. 19:30.
Anne-Mette booker Godthåb.
Folder med indkaldelse skal være husstandsomdelt fjorten dage før, dvs. senest den
23. januar. Morten trykker folderen og får filen fra Ole senest den 16. januar. Ole
opsætter et dobbeltsidet A4 tryk med indkaldelse, omtale af fastelavn,
kræmmermarked, info om legepladsdag og gratis teltudlån (depositum 500 kr.) samt
opfordring til indmeldelse og deltagelse. Folderen får MobilePay kode og link til
indmeldelse.
I år er Anne-Mette, Mikkel, Anne og Lasse på valg. Anne genopstiller ikke, men
Mikkel, Anne-Mette og Lasse genopstiller.
Der mangler pt. 3 personer i lauget; 1 bymand og 2 suppleanter.
Mikkel vil være dirigent og Ole referent.
Morten får udfærdiget regnskab og får det underskrevet hos de to tilsynsmænd.
Lasse sørger for 1ks øl og 1ks sodavand.
Anne-Mette sørger for kaffe/the og kage.

Pkt 2

Medlemsliste
Med det nye MobilePay nummer giver det mening at opdatere hjemmesiden og lave
en indmeldelsesformular. Vi er pt 76 husstande.

Pkt 3

Nabohøringer
Bylauget er blevet hørt ved to nabohøringer, Grevetoften 10 og Greve Bygade 56.
Ingen af disse har almen interesse for landsbyen og lauget har derfor ingen
kommentarer, men Anne-Mette kvitterer naturligvis hos kommunen og takker for at
vi er blevet hørt.

Pkt 4

Rema
Der er i lang tid ikke kommet noget fra kommunen ang. Rema byggeriet. Lasse
spørger en kontaktperson om vi kan få en opdateret status.
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Pkt 5

Opdatering af hjemmeside
Morten har opdateret hjemmesiden med den korrekte sammensætning af bylauget.
Ole designer en ny forside med integreret oversigt over seneste forum-poster og
facebook opslag, samt indmeldelsesformular.

Pkt 6

Skilt ved det gamle tingsted
Menighedsrådet har givet afslag på opsætning af et skilt på kirkegårdsmuren. Lasse
spørger i stedet kommunen om et seværdighedsskilt.

Pkt 7

Kræmmermarked
Markedet er annonceret til den 13. maj. Anne-Mette er tovholder i år og vi andre
hjælper til. Vi vil forsøge at bringe frivilliglisten i spil, og se om vi kan få hjælp til
grillvagter mv. på selve dagen.

Pkt 8

Film om kirkestierne
Mikkel fortæller at Mejse kører projektet videre, drejebogen ligger klar og Jørgen
Rindom skal nikke til den. Der er billeder og to timers optagelse, så materialet er
klart, men der skal måske laves lidt supplerende optagelser, når det er blevet lidt
grønnere til foråret.

Pkt 9

Arrangementer i Godthåb
Fællesspisningen var en success, og vi vil meget gerne se flere af den slags
arrangementer. Godthåb vil også gerne igen. Vi forsøger at lave endnu en
fællesspisning inden for de næste par måneder. Til generalforsamlingen i Godthåb
foreslår vi at bylauget kan få en fast plads i Godthåbs bestyrelse.

Pkt 10
Næste møde
Fastelavn

Evt
Aftales på Bystævnet.
Fastelavn afholdes på selve dagen den 11. kl. 14.00. Anne-Mette reserverer Godthåb.
Ole er tovholder. 100 fastelavnsboller bestilles ugen før i Føtex, sælges for en tier.
Der er ikke gratis boller til børnene, det bragte blot forvirring. Der er til gengæld slik
i tønderne. Der er tre alm. tønder og en babytønde. Sidste år var der lidt kaos når en
tønde faldt, og vi forsøger i år at lave en tydelig markeret adskillelse mellem
tønderne med vinyltape. Mikkel tjekker reb til ophæng og køller. Vi husker en
bidetang til tønderne.

For referatet
Ole Kristensen
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