Referat for Bylaugsmøde onsdag d. 18. august 2021, kl. 19:30 hos Mikkel
Oldermand Skatmester
Bymand
Mikkel
Morten & Thomas Linda

Bymand
Jakob

Bymand
Henning

Tilstede

Tilstede

Tilstede

Tilstede &
Tilstede

Emne
1. Greve
Museum
2. Bækken

Afbud

Bemærkninger
Fællesspisninger

Der er ikke flow /
løb i åen
Ikke behandlet

3. Byggeri v
Åtoftevænget
4. Sct. Hans
Drejebog
REVIEW
5. Sognets
Kan vi hjælpe?
sommerfest
6. Bystævne
Dato
Beslutningsoplæg
Flyer
7. Oliering
4. Sept. Kl 10
engen
Forarb. Ugen før.
Eventuelt

Megafon?
Sand i sandkassen
Ældreboliger
Byport
Skilt v landevejen

Næste møde

Gæster

Beslutning
Vi vil gerne hjælpe med at informere.
Mikkel spørger om der er andet vi kan hjælpe med.
Linda har skrevet til kommunen uden at få svar. Prøver
igen… Mikkel prøver via Borger.dk
(fra sidst: Landsbylauget er ikke blivet informeret af
kommunen, så vi har pt. ikke viden om en byggesag)
Drejebog: Start popcorn i god tid. Køb fedt/korn/salt sæt fx
hos Kitchenone.dk(?) OPDATERET
Henning kører hoppeborg (frem og tilbage) og hjælper m
golfbane… Koordinere popcorn maskinen?
Tirsdag 21. september kl. 19:30
Bystævne sept.el.okt. Vedtægtsændringer 4 uger før.
Flyer: Fællessang 12/10 & 30/11.
På flyer annoncere at vi selv skal vedligeholde lejeplads og
borde-bænke inkl. grilpølser og øl/vand til både hårdt arb og
heppekor. Og petanque mesterskab
Thomas og Morten checker megafon el. lign.
Jakob kontakter kommunen om at efterfylde/skifte sand.
Degnestræde 18. Kommunen opsiger vist folk. Mikkel
forespørger om den fremtidige plan for arealet.
Mikkel spørge til om vi kan få byport v landevejen.
Henning: Politiet siger det er kommunens vej, så det er ok m
politiet. Bylauget vil gerne sponsorer ”Velkommen til Greve
Landsby – Husk 50 km/t” (max. 3.000,-) Morten checker pris
eksempel. Henning finder størrelse.
’= Bystævne

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 – Morten har en drone…!
 Skilt ved tingsted (kan museet verificere at det er tingstedet/stenene?)
 Medlemsliste
 Kommunens revision af den bevarende lokalplan for landsbyen

