
Møde i Herslevbylaug den 16. januar 2014

Til stede: Bo, Karsten, Kate og Helle (referent)
 

Ad.1) Godkendelse af sidste referat 
 Ingen bemærkninger, referatet blev godkendt.

Ad.2) Evaluering af tænd juletræ
 
Nedenfor er de ting vi drøftede skrevet i stikord. Punkterne vil blive indført i drejebogen for 
juletræstænding der ligger i dropbox.

En ansvarlig for at tage lyskæden ned manglede.

Der er brug for bedre kommunikation med kirken – få talt med kirken i god tid inden 
arrangementet, således at det tydeligt bliver meldt ud i kirken, hvad det er for et arrangement der 
er i menighedshuset efterfølgende (læs: glade frivillige og alle er velkommen til at give en hånd 
med).

Der er brug for, at der er en, der byder velkommen til Herslev bylaugs 
juletræstændingsarrangement og hvad der skal ske med højtlæsning, julemand, træet osv.

Højtlæsning fungerede godt, dog lidt for langt. Bo har forslag til anden lidt kortere historie, hvor der
er billeder til, som kan vises på projektor samtidige med historien læses op.

Det virkede rigtig godt at alt i køkkenet var klar til servering fx marmelade på tallerkener mv. – 
varmekasserne var absolut en god løsning. Som supplement har Karsten gryder med termostat til 
opvarmning af gløgg og kakao, som kan anvendes ved kommende arrangementer. 

Det kunne være fint med et løst vagtskema, hvor vi får fordelt os effektivt over tiden, så ikke alle 
stå beredt uden grund.

Priser 
20 kr. for æbleskiver, børn gratis
10 kr. for øl – der blev stort set ingen solgt
5 kr. for vand – 1,5 l flasker blev serveret i små plastkopper

Der skal købes nye fakler til 2014.

Samarbejdet med menighedsrådet fungerede rigtig fint. De tog sig både af indkøb og oprydning 
plus gav 1.000 kr. til arrangementet. Det økonomiske tilskud er afgørende for at vi får overskud 
ved dette arrangement, og da der kommer andre end Herslevs borgere bør et arrangement som 
dette give overskud.

3. Planlægning af Fastelavn lørdag d. 1. marts 2014
Vi holder fastelavnsfest i Herslev lørdag den 1. marts 2014. Der holdes fastelavnsfest i 
trælleruphallen søndag den 2. marts.
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Planlægning i fastelavn 2014 – se drejebogen i dropbox – er også sendt rundt.

4. Status på hjemmesiden
Vi har besluttet, at gå videre med forslag to fra Bo (se tidligere mail fra Bo)
Bo arbejder videre og laver siden færdig samt sørger for der er reference til facebook.
Bo taler med Henning Maigaard om overflytning af domæne (vi har valgt leverandøren `one.com`).
Bo sørger for at opsige den gamle hjemmeside – adressen på den nye hjemmeside vil blive den 
samme som vi kender.
Hjemmesiden skal være for de mere permanentet oplysninger, baggrund om byen, bylauget og 
hvem der aktuelt er i bestyrelsen, referater fra generalforsamlinger, årets planlagte arrangementer. 
Overflytningen vil forventeligt ske mellem 1. og 15. februar 2014.

5. Facebook
Facebook er oppe og køre (herslev bylaug) gå ind og meld dig på og send til alle du kender i byen.

Karsten er tovholder på sitet. Siden er som udgangspunkt åben for alle, hvis der bliver problemer 
med uhensigtsmæssig brug, må vi tage håndteringen af dette op hen ad vejen.

På siden skal der være de aktuelle nyheder og begivenheder samt andet der brug for en hurtig 
besked. Alle bør have fokus på at få alle de kender i Herslev til at melde sig på siden, så vi får en 
stor kontaktflade i byen som muligt.

 
6. Videreudvikling af fredags øl
Karsten er tovholder for koordinering af fredagsøl. 

Vores udgangspunkt er, at vi kan stå for at få så mange som muligt til at deltage i arrangementer 
samt give en hånd på dagen. Mens bryghuset sørger for mad og lokaler og evt. musik. 

Vi blev enige om, at det er en god ide med både jazz og mad samme aften – især hvis bryghuset 
kan have åben til kl 19. Vi byder op til at alle giver en hånd med at få ryddet op efter maden, og 
andet vi kan være behjælpelige med på dagen.

Vi laver tilmeldingslister på facebook som bryghuset selv kan følge – der sættes deadline for 
tilmelding, som passer i bryghusets planlægning.

Vi kan evt. lave en prøveperiode på tre arrangementer for at se hvordan tilslutningen er, og om der 
er noget der skal justeres.

Mødet stoppede her resten af dagsordenen tager vi tirsdag den 4. marts kl 19:30 hos Bo, 
Toftevej 12.
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Til dagsordenen ved næste møde den 4. marts 2014

7. Bestyrelsesåret 2014/15 skal planlægges - husk at kigge i Kattinges kalender - (alle)
Jeg syntes vi skal holde Sommerfest, juletræ tænding og naturligvis generalforsamling. 
andre aktiviteter kunne være vandretur, loppemarked, men planlægning af disse vil jeg ikke
kunne bidrage til. 

 
8. Nyhedsbrev 2014 – (alle)
Skal bare sendes ud midt i April. 
 
9. Evt.
Prisfastsættelse generelt

Vi skal være obs på priserne – fastsætte priser forud og med overvejelse på hvor meget man 
ønsker at sælge.

Forslag til sommerfesten

Øl: 20 kr.

Vand 10 kr.

Forslag til sommerfesten

Evt. klovn eller anden lidt mere lavpraktisk løsning end hoppeborg.

Bingobanko med præmier der er sponsoreret fra lokale erhvervsdrivende

Find Skatkisten med flag etc…

Forslag til arrangementer i løbet af året samt supplement til eksisterende

Vikingedyst mellem Herslev og Kattinge

Skt. Hans – have plan b med lade – tale med Tore om at komme med pølsevognen.
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