Møde i Herslev Bylaug
9. Januar 2019
Til stede
Karsten, Henning, Thomas, Peter, Torben
Fraværende
Monique

Dagsorden

Menighedshus
TF har haft møde med borgmesteren og det er aftalt at borgmesteren vil indkalde til et møde mellem
bylaug, provsti, menighedsråd og kommune.
Forud for dette vil vi i bylauget afholde et borgermøde i Herslev m. Kattinge, Herslev, og Gevninge
onsdag den 23/1 kl. 19.30. Formålet med dette er at afklare interesse og opbakning fra lokalområdet
og indhente ideer og forslag til løsninger og evt. fremtidig anvendelse af huset. Hvad sker der, hvis
vi ikke blot betraget huset som et menighedshus, men også som et medborgerhus/kulturhus?
MB spørger menighedsrådsformanden om vi kan låne menighedshuset til borgermødet.
MB orienterer GHUF
Vi køber småkager og kaffe
MB skriver indkaldelse til husstandsomdeling. Ingen girokort denne gang - de kan tages med ved
forårsbrevet. Herslev Postvæsen (frivillige) tager sig af omdeling.
TF skriver til borgmesteren. MB skriver til provsten,
Spørgsmål der skal afklares på borgermødet
Hvad kan vi byde ind med fra Herslev?
Arrangementet annonceres ved husstandsomdeling samt evt. opslag i Lejre-Posten.
Udgangspunktet for det efterfølgende møde arrangeret af borgmesteren vil være baseret på
resultatet af borgermødet. Har vi noget at komme med og er der interesse for det? Dertil vil vi gerne

have svar på, hvorfor de vil sælge huset. Er der ingen forståelse for Herslevs interesser vil protest
over rimeligheden i beslutningen være alternativet.

Årsplan 2019
Planen er en foreløbig planlægning af arrangementer. Der vil blive arbejdet på at etablere frivillige
udvalg for hvert arrangement, således at bestyrelsen ikke står alene med opgaverne. Uden frivillig
deltagelse, kan et arrangement ikke forventes afviklet!
Fastelavn 2. Marts: Torben/Morten
Strandrydning 31. Marts: Karsten
Sankt Hans 23. Juni
Sommerfest 17. August
Generalforsamling 23. Oktober
Juletræstænding 1. December
Øvrigt i 2019:
Karsten og Henning omlægger hjemmesiden, så vi får bedre mulighed for at vedligeholde og
formidle.

