
Referat  bestyrelses møde den 24 september 2015

Generalforsamling (invitationer kan vi bliver en fuld bestyrelse bagefter, mad 
på dagen)  alle
Tovholder Torben 
Mad (chili con carne) Torben/Bo
Invitation Bo
Nyt om p-plads (Helle og Thomas), nyt om internet (Bo)
Oplæg om børne og unge situationen i Lejre (Carsten Rasmussen (A), Mette 
Touborg (SF)), Thomas ringer i morgen, takkegave (Herslev øl ved Bo).
Projektor (Torben)
 
Printer indkøb
Torben har mulighed for at printe tit
Er der behov udover dette så må vi betale private for at printe evt. i sort/hvid 
(Bo har sort hvid printer)

alle
 
Status P-pladsen
Helle: frist for vores sted ansøgningen er 15. oktober det maximale man kan 
søge er 100.000kr
En række på 9 træer koster 250.000kr pga asfalt skal fjerenes og der skal laves
Thomas har aftale med Palle fra Bondeskovgård der vil donerer stativer, kan 
vejlede og vil tilbyde resten til indkøbspris.
Thora vil gerne sponsorere et træ.
Helle foreslår at Lejre Kommune sørger for opgravning mv da det så vil leve op 
til deres krav.
Torben foreslår at vi selv vha Tom Malling graver op og bortskaffer asfalt mv.
Er der nogen der vil donere 700kr til træer?

Menighedsrådet er ikke afvisende over for tanken om et samlet område med 
haven og p-pladsen, men det er uvist hvad der skal ske med haven lige nu.
Lisbeth Larsen, Herslev Bygade 7, vil formentligt gerne stille op til 
menighedsrådets supplerings valget. Helle/Thomas
 
Workshop (frivillige naturpleje)

Helle
 Arrangeret af Lejre Kommune, Helle har deltaget, nyttehaver, byttehaver, 
vejlaug, bylaug mv
Der skal laves et katalog til kommunen til hvordan der kommer mere natur i 
Lejre.
Kommunen kunne f.eks lave en redskabs bank, som man kan komme og låne 
når man laver et stykke arbejde.
Kommunen stiller jord til rådighed for f.eks et frugtlaug, græsningslaug, 
koklapperlaug mv.
Vores by kontor i Hvalsø, hvor man kan komme med ideer.
Men også i villa haver, hvor man kan lade lidt af græsplænen vokse vildt og 
dermed øge biodiversiteten



Nationalparken har slået nogle få stillinger op, men ellers har vi ikke indtryk af 
at det som sådan hænger sammen.
Bedre bredbånd i byen 

Bo
 Situationen ser ud til at lysne, TDC vil sætte nogle boxe op primo 2016

Økonomi Bo
 Bo beretter: det ser ok ud, sommerfesten underskud 1610kr.
I kassen ligger der 4750kr. Formuen er på 12.042kr.
Før sidste generalforsamling var kasse 9.271kr.
Vi skal selvfølgelig have en kassebeholdning, men vi skal heller ikke puge 
penge sammen. 
Vi kan enten opgradere de nuværende arrangementer eller lave nogle flere.

Andet fra året der snart er gået? alle
 
Evt. alle
 
Deltager i dag:  
Torben
Bo
Helle
Lisbeth
Thomas
Anette

Afbud:
Carsten
Tina


