Greve, den 20. september 2019

Referat for Bylaugsmøde tirsdag d. 10. september 2019
kl. 19:30 hos Morten, Lillegade 23
Anne-Mette Jansen, Oldermand

X

Morten Keldorff, Skatmester

X

Mikkel Kjærgaard

X

Lasse Faurschou Rose
Henning Pedersen

X

Karina
Linda Hansen, suppleant

X

pk
t.

Emne

Bemærkninger

Beslutning

1.

Legeplads

Skal der mere olie
til inden vinter?

Vi olierer i weekend I september.
Morten køber olie
Anne-Mette lægger på Facebook

2.

Frøbestanden
i
Grevebækken

Linda

Bækken tørlægges nu med mellemrum.
Anne-Mette spørger kommunen om de styrer det, og
om stenene ud for Lillegade 15 ligger korrekt.

3.

Blomsterbeddet (eller
mangel på
samme) foran
”Brugsen

Anne-Mette

Landsbylauget prøver at finde et forslag til
kommunen som vil kræve mindre vedligeholdelse og
dermed være omk.neutral på lang sigt.
Anne-Mette spørger John i Bygade 70 om han har
forslag.

4.

Byggeri på
”gartnerens”
grund

Karina

Ikke behandlet

5.

Træer langs
Grevebækken

Status og evt.
styning

Anne-Mette sender email fra kommunen videre (og
på hjemmesiden hvis relevant)

6.

Kræmmermarked d. 12.
maj

Evaluering

Fadøl blev købt for sent og var derfor for dyrt, og der
var ikke bulder varmt, så vi solgte for lidt.
Linda delte Røde Kors papkasser ud til aflevering af
rester - stor succes.

7.

Sankt Hans

Evaluering

God tale af Anne-Mette :-)
Træ var for vådt og grønt - husk at skrive det ud.
Husk at lægge paller i bunden.
Husk brand-spande.

8.

Ring 5 - Syd

Status

Godt infomøde i Godthaab.
Arbejdet fortsætter, og Kirsten kæmper bravt.

9.

Juletræstænding

Søndag d.1.
december kl. 16

Julemand søges.
Morten tager sig af slikposer.

10. Fyrværkeri
11. Samarbejder
med Godthåb

Hvis vi får opdateret Oles flier, så kan vi evt. Dele
den ud efter jul.
Fælles-spisning
m.m.

Se husstandsomdelt flier.
Mobilepay skifter til at benytte laugets.

12. Husstandsomdeling

Mikkel skriver og Morten printer.
Henning og Anne-Mette deler ud.

13. Hjemmeside /
Facebook

Facebook feed (tekstlinier) kan ikke længere
indlejres i hjemmesiden af sikkerhedsmæssige
grunde.
Det er derfor ændret til kun at være et link til
facebook siden.

14. Medlemsliste

Medlemsliste vedligeholdes ikke fordi værdien ikke
står mål med arbejdet.
Interesse / hjælper listen virker - spørg Morten eller
Mikkel når der er behov for hjælpere.

15. Evt.

Herunder næste
møde

Skolebussen er begyndt at stoppe i svinget på
Bygade v Degnestræde efter der er kommet ny
chauffør - Hafdis skriver oplæg til brev.
Anne-Mette spørger Museum-Mikkel om han har
info om det gamle tingsted.
Næste møde 26. nov. Lillegade 13

Emner vi tidligere har haft oppe, som ligger i dvale
• Film om kirkestierne
• Skilt ved tingsted
• Medlemsliste
• Lokalplan for brugsen Lokalplanen blev trukket tilbage.

