Referat for Bylaugsmøde mandag d. 7. juni 2021, kl. 19:00 i Stalden
Oldermand Skatmester
Mikkel
Morten

Bymand
Linda

Bymand
Jakob

Bymand
Henning

Gæster

Tilstede

Tilstede

Tilstede

Tilstede

Anne Mia (Præst), Thomas

Tilstede

Emne
1. Facebook
2. Greve
Museum
3. Godthaab
4. Bækken

Bemærkninger
Administrator

Beslutning
Morten gør Jakob til administrator
Fællesspisninger
Vi vil gerne hjælpe med at informere.
Mikkel spørger om der er andet vi kan hjælpe med.
Økonomi
Godthaab beholdt lige skinnet på næsen.
Der er ikke flow /
Linda har skrevet til kommunen uden at få svar. Prøver
løb i åen
igen… Prøver via Borger.dk
5. Byggeri v
Ikke behandlet
(fra sidst: Landsbylauget er ikke blivet informeret af
Åtoftevænget
kommunen, så vi har pt. ikke viden om en byggesag)
6. KræmmerGaragesalg
Stor succes – der var ca 23 boder, godt vejr, og
marked
tilsyneladende tilfredsstillende salg.
7. Sct. Hans
Båltale
Museum-Mikkel (Mikkel bekræfte)
Træ
5 engangspaller hos Lasse
Max. 100
Vi håber på at man må mødes 100, så vi kan lave
arrangementet som normalt.
Sange
Morten printer (Mikkel checke depot..)
Musik
Linda spørge Anne-Mette
Øl & vand
Thomas snakker m Rema1000
Popcorn
Thomas finder en maskine for max. 3.000,- som kan udlejes.
Heks
Jakob spørger Vesterbo (Mikkel har backup-heks)
Skilt
Mikkel beder Kenneth sætte op
Eventuelt
Oliering engen
På Sct. Hans annoncere at vi selv skal vedligeholde lejeplads
første lørdag i Sept. og borde-bænke inkl. grilpølser og øl/vand til både hårdtarb
og heppekor.
Ældreboliger
Degnestræde 18. Kommunen opsiger vist folk. Mikkel
forespørger om den fremtidige plan for arealet.
Ring 5
Skiltet er taget ned fordi det er blevet slidt.
Byport
Mikkel spørge til om vi kan få byport v landevejen.
Skilt v landevejen
Henning spørger politi om ok at sætte ”Velkommen til Greve
Landsby – Husk 50 km/t”
Næste møde Onsdag 18. august I Stalden – Linda får nøgle. Planlægge bystævne og lave
flyer
Emner vi ønsker at tage op når vi kan:
 Instagram
 Automatisk abonnementsbetaling
 Frøbestanden i Grevebækken (pga for lidt vand?)
 Blomsterbedet ud for Brugsen
 Film om kirkestierne
 Skilt ved tingsted (kan museet verificere at det er tingstedet/stenene?)
 Medlemsliste
 Kommunens revision af den bevarende lokalplan for landsbyen

