Greve Landsbylaug
Referat af Bylaugsmøde

Tid og sted
Tilstedeværende

Pkt 0

20. marts 2018 kl 19:30 hos Anne-Mette, Lillegade 2b
Anne-Mette Jansen, oldermand
Morten Leig Keldorff, skatmester
Henning Pedersen,
Mikkel Kjærgaard,
Ole Kristensen, skriver

Dagsorden
Godkendt

Pkt 1

Velkommen
Vi er rigtig glade for at kunne byde Henning velkommen i laugstyrelsen!

Pkt 2

Evaluering af bystævnet
God stemning, ro og orden. Der var dog lidt færre fremmødte end forventet. Når
tingene bare kører kommer folk ikke, med mindre der er noget væsentligt at tage
stilling til eller opleve. På indkaldelsen til næste bystævne bør vi have fokus på et
aktuelt emne, frem for at lægge for meget op til at man 'risikerer' bliver inddraget.
Stævnet kan være er et godt forum for fx at møde tilflyttere. Der var gode indlæg om
det lokalhistoriske arbejde og udviklingen for Greve Landsbynet, der nu kan tilbyde
endnu højere internethastigheder. Referatet fra bystævnet blev underskrevet og Ole
lægger det op på forummet.

Pkt 3

Fastelavn
Der var et rigtig godt fremmøde, Godthåb var glade - og det var en er god ide at
huske at sætte tid af til at mingle i starten, og altså ikke komme for hurigt i gang
med tøndeslagningen. Frivillige skal prikkes i bedre tid end Ole nåede. Den der står
med den sidste tønde skal have noget mere hjælp til at vurdere hvor meget der skal
'hjælpes'. Fremover bør vi også lave et mere synligt organiseret dommerpanel ifht.
præmierne for bedst udklædte, så det er synliggjort det ikke blot er én person der
udvælger vinderen.
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Pkt 4

Kræmmermarked
Anne-Mette er tovholder, vi gennemgik drejebogen. Det var et stort arbejde at få
presseomtale sidste år, men Tune Posten skal i hvert fald have et skriv snarest, hvis
vi skal nå deres deadline - de er gode til at bakke op. Facebook skal helst holdes
levende med løbende opslag op til markedet, vi har gode billeder fra sidste år som
Anée løbende kan poste som foromtale. Greve blogs skal også til at tippes snart. Vi
indrykker en rubrikannonce Sydkysten som sidste år. Vi prøver at få Kildebrønde
frugtplantage til at dukke op. Quasten [https://www.facebook.com/Quasten1311],
for enden af Michael Gjøes Vej, skal spørges om hun vil have en stand. Den nye
pizzariaejer skal naturligvis også spørges.
Grill- og fadølsvagter i løbet af dagen kan deles med frivillige. Morten af os stiller op
og henter grillen og fadølsanlægget. Vi skal have fadølsanlægget arrangeret. Måske
kan Thomas finde en kontakt.
Landsbysnedkeren har det store skilt som skal op i god tid. Anée må gerne kontakte
ham når den tid kommer. Mikkel har de to vejviserskilte, der sættes op om
morgenen.
Vi skal have afklaret om strømmen kan komme fra en af naboerne, kan Per være
elektriker?
Vi afholder endnu et møde inden markedet og gennemgår resten af køreplanen da.

Pkt 5

Udleje af telt
Der er kommet en forespørgsel om vi kan udlåne teltet, det kan vi sagtens. Låneren
kommer med til kræmmermarkedet og ser hvordan det sættes op. Mikkel er
tovholder på teltet og Ole sørger for at oprette et forumemne til fremtidige
reservationer.

Pkt 6

Henvendelse fra stop støjen
Laugstyrelsen kan ikke på egen hånd tage en holdning til stop støjen projektet, men
vi bør tage emnet op til næste bystævne.

Pkt 7

Hjemmeside
Der var ikke umiddelbart nogle ønsker til ændringer. Ole introducerede
medlemslisten og vi kunne glæde os over at en stor del af de indmeldte gerne ville
på frivilliglisten.

Pkt 8

Arrangementer i Godthåb
Mange idéer, men der er nogen, der skal tage initiativ til at gennemføre dem.
Heidis zumba er heldigvis en succes, der bliver muligvis startet et hold til om
torsdagen. Sidste mandag var der 31 med :)
Fællesspisningen skal vi helt sikkert gentage, men vi har jo også nogle gode
musikere i landsbyen - kan vi lave fællessang med ønsker til musikerne? Vi prøver
at finde et godt klaver til Godthåb, så der er noget at spille på. Henning afklarer med
resten af bestyrelsen om det er muligt. Så ved vi fra fortrolig kilde, at der gerne vil
komme musikere og spille for. Vi hjælper gerne med at få hentet klaveret.
Ideelt set opstår der en art faste caféaftener, hvor man evt. kan have indslag, holde
små foredrag, holde oplæg for hinanden. Det behøver ikke være med mad...
Det er svært at have økonomi til arrangementer i det store lokale, når grundudgiften
til rengøring er 1.500,- Det er relevant til fester, men stopper desværre nogle af de
gode idéer. Den udgift kunne måske gøres lidt fleksibel.
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Der var desværre ikke så mange, der dukkede op til generalforsamlingen i Godthåb,
vi har fra lauget gode erfaringer med at husstandsomdele foldere, indkalde
elektronisk og lave Facebook opslag mv.
Vi er glade for at Godthåb besluttede at lauget får en fast observatørplads i
bestyrelsen, og ser frem til et tættere samarbejde til glæde for landsbyen.
Pkt 9

Rema
Klar Forsyning har søgt om gravetilladelse til området. Det er det eneste nyt vi har
kunnet få siden sidst.

Pkt 10

Skilt ved det gamle tingsted
Lasse kunne ikke være tilstede, så vi fortsætter med emnet til næste møde.

Pkt 11
Talepapir

Evt.
Vi bør have et talepapir med hvad vi skal huske at sige til alle vore arrangementer,
så folk i landsbyen kender fordelene ved at være medlem. Ole laver et dokument,
der i hvert fald som minimum nævner udlånet af stor grill og festtelt.

Legepladsdag

Til sommer skal vi planlægge legepladsdag, hvor også grillen kan få en kærlig hånd.
Vi får det på dagsordenen til næste møde.

Ny lokalplan

Morten Stenak er teamleder for kommunens arbejde med den nye lokalplan. Hans
mail er mot@greve.dk og hans direkte nummer er 4397 9442.
Vi tager emnet op til næste møde og får afklaret hvordan vi bedst tager en god rolle i
processen.

Næste møde

Afholdes den 24. April kl. 19:30 hos Henning.

For referatet

Ole Kristensen
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