Greve Landsbylaug
Referat af Bystævne
Tid og sted
Pkt 1

26. februar 2019 kl 20:00 i Godthåb
Valg af ordstyrer
Mikkel Kjærgaard blev valgt som ordstyrer.

Pkt 2

Valg af stemmetællere
Karina Lassen. og Linda Hansen blev valgt som stemmetællere.

Pkt 3

Oldermandens beretning
Anne-Mette aflagde årsberetning. Beretningen er vedhæftet som bilag 1. Det blev
bemærket at landsbyens forum er svært at finde ud af. Det trænger til en
modernisering. Heidi fortæller at Casper nok ville kunne hjælpe med at få forummet
opdateret og forenklet.

Pkt 4

Skatmesteren aflægger regnskab
Morten gennemgik regnskabet og kunne præstere et flot overskud på 6.660,44 kr.
Medlemstallet er steget igen i år, sikkert takket være MobilePay linket på den
husstandsomdelte folder. Regnskabet er vedhæftet som bilag 2.

Pkt 5

Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Pkt 6

Forelæggelse af nyt kontingent
Kontingentet fortsætter uændret med 100 kr. og 50 kr. for pensionister.

Pkt 7

Valg af oldermand/kvinde
Anne-Mette Jansen fortsætter som Oldermand/k, hun var ikke på valg i år.

Pkt 8

Valg af bymænd
Morten er genvalgt som skatmester. Skriveren var på valg, og Ole genopstillede ikke
idet han fraflytter. Karina Lassen blev valgt ind som Bymand/k.
Bymænd er valgt for 2 år ad gangen.

Pkt 9

Valg af stedfortrædere
Linda Hansen fortsætter som suppleant.

Pkt 10

Valg af tilsynsmænd
Heidi Thestrup Bodskov og Michael Hansen blev genvalgt som tilsynskvinde og tilsynsmand.
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Pkt 11

Eventuelt

Nej til Ring 5

Der var konsensus om at Landsbylauget skal deltage i arbejde imod den planlagte
Ring 5, i samarbejde med Nej til Ring 5 Syd.
Der blev bemærket at det er af største vigtighed at vi i dette arbejde ikke skal pege
på alternative linjeføringer, det underminerer vores troværdighed, og det løser ikke
de grundlæggende trafikale problemer. Løsningen må være investeringer i kollektiv
trafik i stedet for flere motorveje, der blot fylder op igen.
Den 16. marts er der også et møde i Tune.
Mikkel efterlyste om nogen af de tilstedeværende ville deltage i et udvalg, der på en
række møder kan finde ud af hvad der er det rigtige for lauget at gøre, i samarbejde
med Ring 5. Der gik en liste med frivillige rundt, og der opfordres til at følge med i
arbejdet på bl.a. Facebook-gruppen Nej til Ring 5 Syd.

Brugsen lokalplan

På den grunden ved den gamle Brugsen er der foreslået et byggeri, der bryder med
den bevarende lokalplan i område A, det højest prioriterede. Lauget har høringsret,
og bør være aktiv i forhold til at en kommende bebyggelse ikke bryder den
bevarende lokalplan. Den nuværende plan er et 9 meter højt hus, 2 meter over den
eksisterende grænse, med for høj bebyggelsesprocent mv. Det blev foreslået at lauget
beder om et møde med kommunen, for at følge op på indsigelsen. Jørgen stiller op
til en gruppe, der tager initiativ til et møde. Det er nemt at lave sin egen indsigelse
på kommunens hjemmeside, og der blev opfordret til at alle personligt gør
indsigelse.

Kirkestier

HP har kontakt med kommunens ingeniør, der er lydhør overfor at få kirkestierne
ført i den kommende nye lokalplan.

Vandværksgrunden

Mikkel har købt vandværksgrunden, og den er lige nu udlagt til offentlige formål.
Målet er at bygge et lille hus, hvis områdets formål kan ændres i lokalplanen.

Fyrværkeri og stråtage

Der blev oplevet rigtig dårlige eksempler på fyrværkeri over stråtage i år, og der
blev opfordret til at husstandsomdele kortet over sikkerhedsafstande igen i
november i år.

Blændende gadelamper

Landsbyens smukke Københavnelamper har desværre fået nye pærer, som ikke
passer til skærmen, de spreder lyset alt for meget sidelæns. Det giver
blændingsproblemer indendøre hos flere. Hvis nogen er generet af lyset, er det dog
muligt at få kommunen til at få monteret afskærmninger (halvmåner) i armaturerne,
så der afskærmes ind imod boligen.

Herefter var kaffe, kage, øl og vand.
Tak for god ro og orden

For referatet
Ole Kristensen

Underskrevet

Anne-Mette Jansen

Mikkel C. Kjærgaard

Oldermand

Dirigent
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Oldermandens beretning 2018
af Oldermand Anne-Mette Jansen
Begivenheder i 2018:
Fastelavn i Godthåb i februar med mange børn. Stort succes og igen tak til
Godthåb for samarbejdet.
Kræmmermarked blev i 2018 afholdt 2. søndag i maj ( godt vejr, hygge, grill).
Overskud på 2200 kr. Det var sidste gang den gamle grill kunne bruges.
Teltet er blevet lejet af medlemmer et par gange.
Sankt Hans juni var uden bål pga. tørke var der afbrændingsforbud, vi mødtes
alligevel til sang, båltale med Niklas Bekker (2. viceborgmester) og fadøl.
Sognets sommerfest i august
Juletræstænding 1.advent med musik, slikposer og julemand. Det var lidt kritisk i
forhold til at finde en julemand, men 2 dage før lykkedes det.
Emner der er blevet arbejdet med:
Legepladsen. Kontakt til kommunen om betaling af renovering af legeplads –
afslag. Vi har flere gange haft planer om at nu skulle vi selv i gang, men det blev
ikke lige i 2018, men snart.
Gamle referater m.m. er afleveret til Greve Museum.
Samarbejder med Godthåb. Mikkel deltager som repræsentant fra bylauget i
Godthåbs bestyrelsesmøder for at fremme samarbejdet. Af fælles aktiviteter har vi
i 2018 haft fællesspisning, hvor Peter og hjælpere stod for maden. Sangaften, hvor
Anne-Mette m.fl spiller og der bliver sunget danske viser m.m.
Zumba kører stadig hver mandag under ledelse af Heidi.
Facebook. Er blevet brugt en del til at informere om vores aktiviter, men også
emner som regionens planer om at nedlægge 2 buslinier 91N og 120, åbning af
Greve Landsby Pizza, åbning af REMA, lokalplanforslag, søge hjælpere m.m.
Antal møder : : 6 møder (jan, marts, april, juni, august og oktober) med kage.
Tak for samarbejdet til jer i lauget, til hjælpere ved arrangementer, til alle der
deltager i arrangementer, og kommenterer på Facebook, Hvis vi ikke får feedback
(og helst positivt, så er det træls at sidde i lauget), men det gør vi heldigvis, så tak
for det.

Bilag 1
Bilag 2

Greve Landsbylaug - Arsregnskab 2018
Arsregnskab i Danske kr. for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Medlemmer

Indtaegter

9.267,00
100,00
2.178,10
3,75

Kontingent
Gjeddesdal Gods
Kraemmermarked
Afrundinger

11.548,85

i alt
Udgifter

Bystasvne
Driftsudgifter, hjemmeside,Telia etc.
Fastelavn
Juletraestaending
Sankt Hans

251,30
1.168,50
1.890,05
1.296,26
282,30

79
32

Enkelte husstande
Atoftevaenget (32)

111

1 alt
Indtaegt medlemskontingenter

Enkelte husstande
Atoftevaenget (32)

7.267,00
2.000,00

1 alt

9.267,00

Aktiver

Kontanter
Konto

3.381,00
28.431,18

1 alt

31.812,18

Passiver

i alt

4.888,41

Arets resultat

6.660,44

Egenkapital primo
Arets resultat

25.151,74
6.660,44

1 alt

31.812,18

Dato

Dato
/

Michael Hansen

Morten Leig Keldbrff
Skatmester

Revisor

Revisor

Bilag 1

