Greve Landsbylaug
Referat af Bylaugsmøde

Tid og sted
Tilstedeværende

Pkt 0

24. april 2018 kl 19:30 hos Henning, Grevetoften 33
Anne-Mette Jansen, oldermand
Morten Leig Keldorff, skatmester
Henning Pedersen,
Mikkel Kjærgaard,
Ole Kristensen, skriver
Lasse Faurschou Rose

Dagsorden
Godkendt

Pkt 1

Kræmmermarked
Landsbysnedkeren er blevet kontaktet og sætter skilt op. Vi har ikke nået
Tuneposten. Henning vil spørge om ham, der producerer honning vil have et stade.
Mikkel inspirerer vores nye pizzamand. Ole laver et opslag som vi kan hænge op i
omegnens supermarkeder. Lasse kan måske medbringe et køleskab. Henning
donerer to pumpetermokander til kaffen. Borde til boden er bukke og plader fra hhv.
Ole og Lasse. Anne-Mette og Morten kan låne vanddunke ud. To fustager fadøl og et
anlæg fra Anne-Mettes bror, Pølser kan Peter indkøbe, resten købes i Bilka. Bænke,
telt og grill skal sættes op på engen lørdag. Vi kontakter frivillige for at få vagterne i
grillen og fadølsanlægget fyldt ud.

Pkt 2

Ny lokalplan
Ole prøver at tage kontakt til kommunen og få overblik over forløbet. Lauget har
følgende ideer og spørgsmål: Tingsten, Kirkestierne, andre historiske værdier? Hvad
er planer og overvejelser omkring Den Gamle Brugs, området ved Merkur skilte,
vandværksgrunden? Hvad med den gamle cykelsti, kan den genoptages i en form?
Vesterbjerg, fortove, cykelstier osv. Byport ved Greve Bygade? Det rekreative bælte?

Pkt 3

Eng - og Legepladsdag
Vi lægger op til 17. Juni kl. 13.00. Kan aflyses ved dårligt vejr, og så er der tid til at nå
det i august.
Opgaver:

1.
2.
3.
4.
5.

Male legeplads og borde. Vi skal undersøge hvilken maling, der skal males med?
Petanque bane. En bigbag grus til petanque...
Skal vi have et opslagstavleskab?
Udendørs skak.
Kasse med petanque spil og vikingespil mv.

Side 1! af 2

Pkt 4

Godthåb
Mikkel var til ordinært bestyrelsesmøde i Godthåb. Godthåb vil gerne have et
tættere samarbejde med landsbylauget. Der er udfordringer om husets drift, og der
kommer til at mangle frivillige kræfter, inden for et par år. Den nuværende
bestyrelse har kørt stedet op som en festforening. Det går ellers godt, og der er nok
udlejninger. Godthåb har ca. 200 medlemmer, hvoraf mange ikke er fra Greve
Landsby. Mikkel har foreslået at der skelnes mellem og tages stilling til om Godthåb
er en forretning, der udlejer festlokaler, eller om Godthåb bliver landsbyens
forsamlingshus. Hvis Godthåb skal have lokalt engagement, så skal landsbyens
beboere have medejerskab, som Godthåb kommunikerer og åbner op for. Godthåb
er lige nu ikke et tydeligt sted for landsbyens tilflyttere at opbygge et lokalt
engagement, og der er mange ideer - men lokale folk skal vide hvordan man kan
deltage og få et reelt medejerskab. Det skal omdefineres hvad et medlem i Godthåb
er, for den eksisterende medlemsskare er pro forma og uden lokal forankring,
opstået ved obligatoriske indmeldinger ved udlejninger til arrangementer. Henning
fortæller at Godthåb vil husstandsomdele en folder. Lauget vil anbefale en afklaring
af hvordan lokale kræfter får medejerskab først. Mikkel foreslog at undersøge om vi
kunne have samlet kontingent-indkrævning.

Pkt 5
Eng- og legepladsdag
Sct. Hans
Næste møde

Evt.
Vi forbedreder videre på næste møde.
Er også på dagsordnen næste gang.
Afholdes den 13. juni kl. 19:30 hos Lasse fra Lillegade.

For referatet

Ole Kristensen
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