Greve, den 14. november 2014

Referat af Bylaugsmøde torsdag d.13. september 2014 kl. 19.30 hos på
Åtoftevænget 2 hos Per
Anne-Mette Jansen
Stella Randall
Miriam Ekström
Per Rasch Andersen
Mikkel Kjærgaard
Anne Rasmussen
Kai Aage Andersen,suppleant
Allan Møller, suppleant

Ikke tilstede

pkt. Emne
Bemærkninger
1. Godk. af referat fra
sidst
2. Godk. af dagsorden
3.

Beslutning
godkendt
Godkendt, med drøftelse af om 5 drøftes uden
Allan tilstedeværelse. Dagsorden bibeholdes.
Allan

Suppleant skal
indtræde
Juletræstænding

Allan eller Kai Aage

5.

Det starter i kirken kl 16 Christian holdes
gudstjenesten
Anne og Miriam køber ind til godteposer og
pakker. Vi har i forvejen 72 poser – der købes
ind og pakkes 100 stk.
Anne spørger Bjarke om han vil være
julemand
Kai Aage koordinerer musikken.
Partshøring af
Anne-Mette er ved at
Allan forklarede sagen’s baggrund og formål.
delvis nedlæggelse undersøge om vi er
Øvrige bylaug ønsker adgangen bibeholdt, så
af vej
høringsberettigede i sag vedr. det er muligt for gående, cyklende at komme
delvis nedlæggelse af privat igennem, hvilket er en værdi for landsbyen.
fællesvej (adgangvej til
Greve Bygade 74,76,78 samt Anne-Mette kontakter Greve Kommune for
Grevetoften 29). Hvis vi er
om/hvornår bylauget kan komme med deres
skal sagen drøftes (se
mening. Hvis vi høringsberettigede indkaldes
vedhæftede)
til møde herom.

6.

Legepladsen

Pengene er på kommunens
budget for 2015. Hvordan
kommer vi videre.

Godthåb

Har vi forslag til
arrangementer vi kan lave i
fællesskab med Godthåb
Evt. nyt design på vej
(Mikkel)

4.

Hjemmeside /
brugervejledning

Det er d. 30/11 kl i kirken,
herefter tændes juletræet.
Godteposer?
Julemand?
Musik?
Andet?

Miriam har snakket med Kaare fra Greve
Kommune. Kaare skriver sag til byrådet om
frigivelse af pengene – de kan forventes
frigjort til februar. Bylauget foretager sig ikke
noget før pengene er blevet frigivet.
udsættes
Intet nyt

7.

Hverve
medlemmer

9.

Gitter ved
Degnestræde

12. Nyt fra Greve
Kommune

14. Evt.

Anne-Mette skulle kontakte
vejlaugene omkring
medlemskab (Bjergvænget
og Åtoftevænget) – intet nyt
Vi afventer svar fra
kommunen.

Fornålet er at foreslå et kombi medlemskab af
vejlaug og bylaug.
Skolevænget har også et vejlaug.
Anne-Mette rykker Ivan.
Anne-Mette undersøger i den sammenhæng
hvonår landsbyen får et tidligere lovet træ
plantet på engen(ved første bugt), hvad
målekassen ved regnvandsbassinet har af
funktion og mulighed for opsætning af træskilt
(som ved Granhaugen) der viser vej til Greve
Skov.
Ingen interesse for fyraftensmøde

Invitation ti fyraftensmøde
om integration d. 18/12 KL.
17-20.
Ny planstrategien er på vej – Vi skal være opmærksomme på planstrategien,
borgerinvolvering forår 2015 da den formentlig har relevante punkter for
landsbyen (f.eks arealanvendelse, cykelstier…)
Herunder næste møder, så
Vi har fået en henvendelse fra TVA-VAGT- vi
husk kalender
sætter den på som idé til møde i Godthåb om
Nabohjælp/Vagt
Telemast er sat op, men virker tilsyneladende
endnu ikke efter hensigten.

15. Huskeliste

Referent: Anne-Mette

Næste møde 12. januar på Greve Bygade 50B
Spørge om hjælp til arrangementer
FOF/LOF/AOF
Bystævne
Vesterbjerg (asfalt+ cykelsti/fortov) i 2015
Nabohjælp/Vagt

