Greve Landsbylaug
Referat af Bylaugsmøde
Tid og sted
Tilstedeværende

Pkt 1

12. juni 2017 kl 20:00 hos Ole, Degnestræde 36
Morten Kelldorf, skatmester
Anée Kehlet,
Lasse Faurschou Rose, suppleant
Mikkel Kjærgaard,
Ole Kristensen, skriver
Dagsorden
Godkendt

Pkt 2

Sct. Hans
Mikkel Stage kunne ikke holde tale - vil Bjarke Abel, Christian eller Jørgen Rindom?
Kl. 21:00 starter talen og Mikkel underholder med båltænding undervejs.
Morten spørger Peter om de vil komme og spille musik.
Ole vil undersøge om der kan lånes megafon til taleren.
Mikkel tænder bål og sender mail ud om regler for brændet.
Lasse kan være bålvagt.
Lasse kan stå for øl og vand, 2 kasser øl og en kasse sodavand. Alt koster 10 kr. I
forhold til popcorn er det en fuldtidstjans, så det er vi nødt til at springe over hvis vi
ikke kan ﬁnde nogen til det … Lasse og Nicklas fra Lillegade 27 kan stå for popning
og øl/vand salg. Anée tjekker op på korn, salt og fedt hos præsten. Der står også
nogle popcornskegler og ølglas.
Skiltet skal op, står det hos Miriam eller landsbysnedkeren? Ole tjekker op skilt.
Mikkel spørger børnehaven om heks, ellers kan Anée godt nå at få lavet en.
Morten kan trykke sangblade, Ole sender en pdf.
Ovenstående bliver til første version drejebog.

Pkt 3

Kræmmermarked
Det gik godt, vejret var bedre! Det har kunnet betale sig at være i kræmmermarkedsbogen. Mht. strøm vil det kunne betale sig at få mere derned. Vi kan selv bruge tre
faser, og hvis der kommer ﬂere madboder er det spørgsmålet om vi skal have mere.
Vi spørger Per om hvordan vi kan få mere strøm derned? Der er ikke lavet regnskab
endnu, men der er kommet en del ind via den MobilePay, som Morten stillede til
rådighed. Kan tidspunktet blive efter en fast struktur, fx 2./3. søndag i maj - så det
næste år er den 20./27. maj? Det skal koordineres med omkringliggende markeder.
Teltet skal tørres, kan dugen bredes ud på engen søndag? Hvis vejret er godt kan
Ole og Lasse godt stå for det. Lasse kan hjælpe med at bygge kasser … Ole tager fat i
ham og får dem bygget.
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Pkt 4

Legepladsen
Sandkassen er genopfyldt. Miriam ville ﬁnde en dato for en arbejdsdag, som vi kan
annoncere i landsbyen. Legeredskaberne skal have noget olie.

Pkt 5

MobilePay
Vi mangler blot Pers underskrift til banken, så kan laugets MobilePay nummer
åbnes. Morten får mindet ham om det.

Pkt 6

Evt.

Frivilligliste

Morten foreslog at vi opreaer en frivilligliste. Ole tager det med i
medlemslistesystemet.

Kirkestierne

Der bliver lavet en ﬁlm på 5 min. vi har fået et tilbud på 5.000, og der er optaget 2
timers lyd til en podwalk. Tanken er at ﬁlmen bliver færdig i løbet af juli.

Tingsten

Stenene ved græstrekanten mellem legepladsen og kirkens parkeringsplads er det
gamle tingsted, skal vi ikke sæae et skilt op.

Byvandring

Kan Jørgen Rindum lave en opfølger om butikslivet?

Næste møde

Mandag den 3. oktober kl. 19:30 holder vi møde igen, vi spørger Miriam om det kan
være hos hende.

For referatet
Ole Kristensen
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